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Resumo 

O investimento num projeto imobiliário com a finalidade de requalificar ou reabilitar um edificado 

devoluto e posteriormente explorar prestando serviços turísticos exige, cada vez mais, uma análise de 

viabilidade económica, financeira e do risco associado. Neste contexto, a presente dissertação 

desenvolve, na ótica do investidor, uma ferramenta de análise e avaliação do risco, em projetos de 

reabilitação urbana para exploração de alojamento local. 

A revisão bibliográfica identifica os fatores de risco e engloba-os em categorias, 

nomeadamente em riscos técnicos, de gestão, legislativos, económicos, financeiros, fiscais, de 

mercado, de exploração e externos. Posteriormente e, adotando como casos de estudo dois 

investimentos em projetos de reabilitação urbana, com investidores e modelos de negócio distintos e 

finalidade de prestar serviços de alojamento local na zona histórica do município de Lisboa, cada risco 

é enquadrado e analisado de acordo com o contexto em que se insere, nomeadamente localização 

geográfica, conjuntura económica e fim a que se destina, de forma a atribuir e adotar variáveis que 

permitam quantificar a sua influência no projeto global de investimento. Este procedimento culmina na 

elaboração de uma matriz de avaliação onde são apresentadas as variáveis a analisar e a origem da 

informação recolhida. De forma a comparar e validar os resultados obtidos, foi aplicado o método 

Failure Mode, Effect and Criticality Analysis (FMECA), de acordo com as respostas às entrevistas 

realizadas a cinco investidores, com experiência em projetos de reabilitação urbana para alojamento 

local, nomeadamente determinando a gravidade, ocorrência e deteção e, posteriormente, efetuando 

uma análise de criticidade, através da priorização dos riscos. 

O método quantitativo, com a aplicação da matriz de avaliação proposta, e o método semi-

quantitativo FMECA complementam-se, permitindo identificar todos os riscos e evidenciar os mais 

relevantes numa reabilitação urbana para fins de alojamento local. Neste caso concreto os riscos 

identificados com maior influência são as alterações de projeto, manutenção e substituição de materiais 

e equipamentos e riscos fiscais (IRC/IRS, IVA; IMT; IMI). 
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Abstract 

Investing in a real estate project with the purpose of requalifying or rehabilitating a vacant 

building and subsenquently exploring for tourism services requires, increasingly, an economic and  

financial risk analysis. In this context, the present dissertation develops, from the investor’s perspective, 

a risk analysis and evaluation tool in urban rehabilitation projects to explore short term rental. 

The bibliographic review identifies the risk factors and includes them into categories, namely 

technical, management, legislative, economic, financial, fiscal, market, operational, and external risks. 

Subsequently, and taking as case studies two investments in urban rehabilitation projects with different 

type of investors and business models and purpose of providing short term rental services in the 

historical district of the city of Lisbon, each risk is framed and analysed according to the context in which 

it is included, such as  geographical location, economic environment and purpose, in order to assign 

and adopt variables that allow quantifying its influence in the overall investment project. This procedure 

culminates in the elaboration of an analysis matrix where the variables to be adopted and the source of 

collected information are presented. In order to compare and validate the obtained results, the Failure 

Mode, Effect and Criticality Analysis (FMECA) method was applied according to the responses to the 

interviews conducted with five investors, with experience in urban rehabilitation projects for short term 

rental, namely determining the severity, occurrence and detection and, subsequently, performing a 

critically analysis, through the prioritization of risks. 

The quantitative method, with the application of the proposed analysis matrix and the semi-

quantitative FMECA method, do not validate one onother, but complement and allow to identify all the 

risks and to highlight the most relevant ones in investing in urban rehabilitation, applied to the short term 

rentals. In this case, the most identified risks are project changes, maintenance and replacement of 

materials and equipment and tax risk. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Relevância e pertinência do tema 

Nas últimas décadas a progressiva degradação física, económica e social das áreas centrais 

urbanas, bem como a proliferação dos subúrbios resultou numa pressão crescente em torno da 

reabilitação e gestão urbana no seio das grandes cidades europeias. As causas estão relacionadas 

com o abandono das zonas históricas e a redução do investimento nos seus principais ativos, associado 

à perda de competitividade do comércio e desaproveitamento de espaços culturais e de lazer (Ribeiro, 

2008). No entanto, o estudo “O Alojamento Local em Portugal – qual o fenómeno?”, solicitado pela 

Associação da Hotelaria de Portugal (Nova School of Business and Economics; Faculdade de Direito 

da Universidade Nova de Lisboa, 2016) e os resultados preliminares da atividade turística de 2016 

(Instituto Nacional de Estatística, 2017a), demonstram que o seu recente crescimento tornou o 

edificado das zonas históricas atrativo para reabilitação e posterior prestação de serviços a turistas, 

através de empreendimentos de alojamento local como apartamentos e estabelecimentos de 

hospedagem (pensões, residenciais, hostels), mas também de empreendimentos turísticos (Hotéis). 

Com o decréscimo acentuado de construções novas, os investidores identificaram um nicho de 

negócio, admitindo que o aumento das yields compensava o desconhecimento do risco, contribuindo 

assim para o fenómeno de reabilitação urbana em massa, ainda concentrados nos centros históricos 

das principais cidades como Lisboa (Figura 1.1), Porto (Ribeiro, 2008; Neto et al., 2014) Nova Iorque, 

Barcelona, Amesterdão, Berlim, Londres, Dublin, Paris ou Milão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. – Evolução da proporção de superfície total reconstruída em Lisboa 

(Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas, 2017b) 
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De acordo com o programa QUALITY, promovido pela AHRESP (Marketing FutureCast Lab – 

ISCTE & Sítios, S.A., 2017), estima-se que só no centro histórico de Lisboa tenham sido investidos, até 

Junho de 2016, cerca de 48 milhões de euros na reabilitação de frações destinadas ao alojamento 

local. Ainda de acordo com o mesmo estudo, antes de serem convertidos em unidades de alojamento 

local, os imóveis eram utilizados para diversos fins, demonstrando a sua importância na ocupação e 

reabilitação de imóveis anteriormente desocupados, Figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. – Finalidade dos imóveis antes de serem convertidos em unidades de alojamento local em Lisboa 

(Fonte: Marketing FutureCast Lab – ISCTE & Sítios, S.A, 2017) 

O investimento é iniciado com a definição prévia dos parâmetros que se pretende respeitar, 

desde logo o capital a investir, crédito requerido, retorno esperado, duração do investimento e risco 

potencial que está disposto a aceitar. Suportado por uma análise financeira, o grande fator de decisão 

é, frequentemente, o retorno estimado em relação ao capital total investido, por vezes ignorando o risco 

associado. Este risco é, não raras vezes, avaliado através da perceção e experiência do investidor, não 

sendo quantificado e muito menos identificado de forma precisa que, nesta recente atividade 

despontada em Lisboa, alia a inexperiência por parte não só de promotores e investidores mas também 

de empreiteiros, projetistas e entidades financiadoras.  

Apesar de existir literatura sobre a gestão do risco em termos genéricos, o mesmo não se 

verifica no que toca à sua aplicação, tornando-se pertinente refletir sobre as diferentes fases do 

investimento e do processo construtivo, dos stakeholders envolvidos, da situação atual do imóvel, do 

tipo de requalificação, reabilitação e/ou ampliação a implementar e dos custos de construção e 

necessárias licenças para os diferentes cenários, para além do regime fiscal aplicável. Nesse sentido, 

é proposto uma ferramenta que sistematiza a identificação e análise, culminando na matriz de avaliação 

dos riscos associados a projetos de reabilitação urbana em Lisboa. 
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1.2. Objetivos 

Esta dissertação tem como principal objetivo propor um modelo de gestão de riscos em projetos 

de reabilitação urbana para usos de serviços turísticos, nomeadamente de alojamento local. Este 

modelo inclui as fases de identificação, análise e posterior avaliação de todos os riscos, ao longo do 

seu ciclo de vida, quantificando a oscilação de cada fator e permitindo assim projetar custos não 

planeados. 

Em síntese, pretende-se responder às seguintes questões: 

1. Quais são os riscos num projeto de reabilitação urbana para prestação de serviços de 

alojamento local? 

2. Como quantificar e priorizar os riscos num projeto de reabilitação urbana para 

prestação de serviços de alojamento local? 

1.3. Metodologia 

Para desenvolver o modelo de gestão de risco aplicado a projetos de reabilitação urbana para 

exploração de alojamento local foram desenvolvidos os seguintes métodos de investigação: 

1. Revisão da literatura, reúne o conhecimento e experiência dos autores na identificação e 

avaliação das causas e efeitos, formas de deteção, avaliação do seu impacto, prevenção 

e mitigação de um determinado modo de falha, tornando-se o ponto de partida para a 

elaboração de uma matriz síntese teórica em projetos de reabilitação urbana; 

2. Realização da matriz síntese de categorias e fatores de risco em reabilitação urbana 

aplicada ao alojamento local em Lisboa; 

3. Apresentação de dois casos de estudo de projetos de reabilitação urbana aplicada ao 

alojamento local, permitem não só validar os fatores de risco identificados na revisão da 

literatura como também realizar uma análise qualitativa de cada modo de falha identificado 

(Apollo & Brzezicka, 2014), enquadrada nas condições específicas de uso e socio-

económicas de Lisboa; 

4. Aplicação de matriz de avaliação dos riscos e variáveis a considerar em projetos de 

reabilitação urbana para alojamento local, baseada na análise qualitativa efetuada aos 

dois casos de estudo. O objetivo é atribuir variáveis de quantificação que dão origem a 

esta matriz, suportada pelos resultados apresentados dos dois casos de estudo, de forma 

a validar a respetiva matriz de avaliação proposta; 

5. Entrevistas a cinco investidores em projetos de reabilitação urbana para alojamento local 

com o intuito de verificar se os resultados dos dois casos de estudo apresentados estão 

de acordo com a perceção dos investidores que desenvolvem esta atividade na cidade de 

Lisboa; 
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6. Método semi-quantitativo Failure Mode, Effect and Critically Analysis (FMECA) aplicado 

aos resultados das entrevistas, com o objetivo de hierarquizar os riscos previamente 

identificados e analisados, tornando possível a sua comparação com os valores obtidos 

nos dois casos de estudo anteriores e validando, ou não, a matriz de avaliação proposta. 

1.4. Estrutura da dissertação 

A revisão bibliográfica efetuada no segundo capítulo permite compreender o conceito de gestão 

do risco e posterior aplicação à reabilitação urbana, bem como identificar os fatores de risco associados 

a este investimento e enquadrá-los numa categoria de risco, integrado no Anexo B. Permite também 

compreender os métodos de análise e avaliação utilizados por diversos autores, em diferentes 

contextos e modelos de negócio, dispersos por distintas localizações geográficas.  

O terceiro capítulo enquadra a reabilitação urbana e o alojamento local em Lisboa e é realizada 

a matriz síntese de categorias e fatores de risco em reabilitação urbana aplicada ao alojamento local 

em Lisboa. Posteriormente apresenta dois casos de estudo situados na zona histórica da cidade, na 

freguesia de Santa Maria Maior. O edificado de ambos os projetos encontrava-se devoluto à data da 

aquisição e foram posteriormente reabilitados para prestação de serviços de alojamento local. Em 

comum têm as condições sócio económicas, legislação aplicável e localização geográfica e diferem  no 

perfil do investidor, singular ou coletivo, e no modelo de negócio adotado. Utilizando a matriz de 

identificação dos riscos resultante da revisão da literatura, é efetuada uma análise qualitativa de cada 

fator de risco contendo a sua definição e caracterização de acordo com as condições específicas do 

uso e socio-económicas de Lisboa e utilizando como referência os dois casos de estudo. Esta análise 

permite justificar as variáveis propostas de quantificação de cada risco, culminando numa matriz 

síntese que constitui o cerne da metodologia. Neste terceiro capítulo é ainda apresentado o guião das 

entrevistas,  retratado no Anexo C, bem como o método Failure Mode, Effect and Critically Analysis 

(FMECA). 

Após execução de uma cuidada análise financeira para cada um dos projetos apresentados, 

são evidenciados, no quarto capítulo, os resultados da quantificação dos fatores de risco e o impacto 

de cada um no investimento global. Com o objetivo de validar e comparar a matriz de avaliação é 

aplicado o método semi-quantitativo FMECA que obtém como input as respostas às entrevistas 

realizadas a investidores nativos deste mercado específico. Desta forma é possível comparar os dez 

fatores de risco com maior preponderância, resultantes da aplicação da matriz de avaliação, com os 

dez fatores de risco considerados com maior número prioritário do risco (RPN), resultante da análise 

de criticidade dos modos de falha da aplicação do método FMECA. 

No quinto capítulo são apresentadas as conclusões finais. Descrevem-se os objetivos 

alcançados e o balanço final. São propostas as futuras linhas de investigação. 

Refere-se ainda que, de modo a facilitar a leitura desta dissertação, foi efetuada uma sinopse 

dos artigos que compõem as referências bibliográficas para permitir maior compreensão e facilidade 

de consulta – Anexo A. 
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2. GESTÃO DO RISCO NA REABILITAÇÃO URBANA 

2.1. Conceito de risco 

O risco é um elemento inerente a qualquer projeto, sujeito a alterações em todas as suas fases 

e está associado a acontecimentos ou condições incertas que podem ocorrer com efeitos positivos ou 

negativos nos objetivos do projeto (Yu & Lee, 2012). A ISO 31000 define risco como o efeito da 

incerteza na consecução dos objetivos (NP ISO 31000:2012). A probabilidade da sua ocorrência e o 

impacto nos potenciais retornos criam o risco, proporcional à escala do investimento (Apollo & 

Brzezicka, 2014). 

2.2. Gestão do risco e métodos de recolha de informação 

2.2.1. Fases do processo de gestão do risco 

Uma eficaz gestão dos riscos recorre a um processo sistemático de identificação, análise, 

avaliação e monitorização (Hassani & Babakhani, 2011; Yu & Lee, 2012; Apollo & Brzezicka, 2014). 

Este processo é definido pela Organização Internacional de Normalização, através da ISO 31000 (NP 

ISO 31000:2012), esquematizado na Figura 2.1. 

  Estabelecimento do contexto   

Comunicação 
e 

consulta 

 Qual o nível de risco que o investidor está 
disposto a aceitar para obter o retorno desejado? 
Quem são os stakeholders?  

 

Monitorização 
e 

revisão 

  

  

       

  Apreciação do risco   

       

  Identificação dos riscos   

  Quais são os riscos que afetam o 
projeto? 

  

    

       

  Análise dos riscos   

  Quais as causas e fontes de risco, 
consequências e probabilidade de 
ocorrerem? 

  

    

Os stakeholders 
compreendem as 
tomadas de decisão e 
respetivas razões?  

    

Estão os sistemas e 
infraestruturas 
preparados para 
monitorizar e gerir os 
riscos? 

       

  Avaliação dos riscos   

  Quais os riscos prioritários? Quais são 
os mensuráveis? Quais interessa 
manter, transferir ou mitigar? Está de 
acordo com o nível de risco que o 
investidor está disposto a aceitar para 
obter o retorno desejado? 

  

    

    

    

    

    

    

       

       

 Resposta ao risco  

 Quais são as opções para modificar os níveis de 
risco? 

 
    

Figura 2.1 – Fases do processo de gestão de risco (Fonte: Adaptado de NP ISO 31000, 2012) 
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2.2.2. Métodos de identificação de stakeholders 

Desde a fase de planeamento até à sua implementação e monitorização, os projetos são 

afetados por inúmeros imprevistos, envolvendo diversos stakeholders em todas as suas fases. Torna-

se fundamental identificar os atores envolvidos e avaliar o seu papel na definição dos objetivos e nas 

tomadas de decisão ao longo do projeto. Consoante as ações a favor ou contra os seus interesses, os 

stakeholders têm o poder de direcionar a evolução do projeto para o sucesso. De igual modo, motivados 

pelos objetivos e interesses próprios, aliado a uma perceção negativa e inexperiência dos mesmos, 

podem provocar o bloqueio do projeto.  

Existem diversos métodos para estimar, identificar e recolher informações sobre os 

stakeholders, ou para planear as tomadas de decisão ou mesmo implementar as decisões tomadas. A 

experiência pessoal é considerada o método mais eficaz, a par da consulta dos stakeholders, utilizando 

a “amostra bola de neve” (Yang et al., 2011). Também podem ser elaborados questionários e 

entrevistas para identificar o número de ligações e a frequência de informação trocada. 

Após identificação dos stakeholders é importante calcular a intensidade das suas relações bem 

como a saliência isto é, o potencial que estes têm de influenciar a tomada de decisão (Radulescu et 

al., 2016). Encontrar o valor da saliência é possível utilizando a análise da abordagem das redes sociais 

e recorrendo ao software SPSS - Statistical Package for Social Sciences para a integração dos dados, 

através de uma tabela de dupla entrada que contém a intensidade de 1-5 entre atores e a rede (Yang 

et al., 2011; Radulescu et al., 2016). 

2.2.3. Métodos de identificação, análise e avaliação dos riscos 

Em 1952, Markowitz introduziu o conceito da Teoria Moderna de Portfólio e desenvolveu a 

premissa de que a diversificação pode reduzir o risco numa carteira de investimento. Quantifica-se 

através do desvio padrão, que mede a dispersão ou a variabilidade de retornos (Markowitz, 1959). 

De acordo com a ISO 31010, os métodos de identificação dos riscos podem basear-se em 

evidências, utilizando listas de verificação e análises críticas de dados históricos, ou através de 

abordagens sistemáticas, recorrendo a um conjunto estruturado de instruções ou perguntas, como por 

exemplo entrevistas. Para além destes métodos, a ISO 31010 prevê a utilização de técnicas de 

raciocínio indutivo como Hazard and Operability (HAZOP) e técnicas como brainstorming ou o método 

Delphi (International Electrotechnical Commission, 2009), identificados na Tabela 2.1. 

Por outro lado, os métodos tradicionais de análise e avaliação de um projeto de investimento 

incorporam o risco não mensurável através do aumento da estimativa da taxa de atualização, da 

redução do valor atual líquido (VAL), do fluxo de caixa descontado (FCD) ou do retorno, embora sem 

o conseguirem quantificar e, como tal, difícil de aceitar. A forma como o processam está intimamente 

ligada à perceção e ao perfil de risco do investidor. No entanto, para a realização de uma eficaz análise 

de risco, podem ser aplicados métodos qualitativos, que permitem uma perceção global dos eventos, 

ou métodos quantitativos, que atribuem uma ordem de grandeza ao risco associado ao evento, pelo 

que ambos se complementam. A realização de cada método depende da sua aplicação e do acesso a 
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dados e informações fidedignas e é frequente incorporar as duas abordagens através de uma análise 

semi-quantitativa. Esta análise constitui um input para as fases seguintes da gestão do risco 

nomeadamente para o processo de avaliação e resposta. A ISO 31010 refere também vários métodos 

para efetuar uma análise e avaliação do risco (International Electrotechnical Commission, 2009), 

identificados na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Métodos de identificação, análise e avaliação do risco 

Ferramentas e 
Técnicas 

Identificação 
do 

Risco 

Análise do Risco Avaliação 

do 

Risco 
Consequências Probabilidade 

Nível 
de 

Risco 

Brainstorming FA NA NA NA NA 

Entrevistas estruturadas FA NA NA NA NA 

Método Delphi FA NA NA NA NA 

Check-lists FA NA NA NA NA 

Preliminary Hazard Analysis (PHA) FA NA NA NA NA 

Hazard and Operability (HAZOP) FA FA A A A 

Hazard Analysis and Critical Control 
Point (HACCP) 

FA FA NA NA FA 

Avaliação do Risco Ambiental FA FA FA FA FA 

Técnica estruturada what-if FA FA FA FA FA 

Análise de Cenários FA FA A A A 

Análise de Impacto A FA A A A 

Análise das Causas NA FA FA FA FA 

Failure Mode Effect Analysis (FMEA) FA FA FA FA FA 

Análise da Árvore de Falhas (FTA) A NA FA A A 

Análise da Árvore de Eventos A FA A A NA 

Análise das Causas e Consequências A FA FA A A 

Análise de Causa-Efeito FA FA NA NA NA 

Layer Of Protection Analysis (LOPA) A FA A A NA 

Árvore de Decisões NA FA FA A A 

Análise de Confiabilidade Humana FA FA FA FA A 

Bow Tie Analysis NA A FA FA A 

Manutenção centrada na Confiabilidade FA FA FA FA FA 

Análises de Circuitos Ocultos A NA NA NA NA 

Análise de Markov A FA NA NA NA 

Simulação Monte Carlo NA NA NA NA FA 

Estatística Bayesiana e Redes de Bayes NA FA NA NA FA 

Curvas FN A FA FA A FA 

Índices de Risco A FA FA A FA 

Matriz de Consequência / Probabilidade FA FA FA FA A 

Análise de Custo-Benefício A FA A A A 

Análise de Decisão Multicritério A FA A FA A 

Facilmente Aplicável (FA) 

Aplicável (A) 

Não Aplicável (NA) 

Fonte: International Electrotechnical Commission, 2009 

No caso de existir informação suficiente sobre o sistema ou atividade que permita criar um 

modelo próximo da realidade, é recomendável efetuar uma análise quantitativa que segue um 

comportamento padronizado e definições claras, através de dados quantitativos e práticos. Por outro 

lado, caso não exista informação suficiente e as hipóteses não estejam definidas, impõe-se a realização 
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de uma análise qualitativa, através da observação e avaliação direta dos itens do sistema em estudo e 

prevendo quais os modos de falha e respetivas consequências. Podem ser atribuídos níveis de 

significância linguísticos ao nível de risco, obtido através da probabilidade de um fator de risco ocorrer 

e do seu impacto, que é posteriormente comparado com os restantes fatores, ou utilizar uma escala de 

classificação numérica que permite obter o nível de risco através da combinação de ambas as variáveis. 

Com o objetivo de mitigar a subjetividade desta análise, o Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK) sugere que se estabeleçam níveis de probabilidade e de impacto para reduzir a influência da 

parcialidade. A Tabela 2.2 representa a escala de impacto para os quatro principais objetivos de um 

projeto (Project Management Institute, 2008). 

Tabela 2.2 – Escala de impacto 

Objetivos 
do projeto 

São mostradas escalas relativas ou numéricas 

Muito baixo Baixo Moderado Alto Muito Alto 

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 

Custo 
Aumento do custo 
não significativo 

Aumento do 
custo <10% 

Aumento do custo 
de 10% a 20% 

Aumento do custo 
de 20% a 40% 

Aumento do custo 
>40% 

Tempo 
Aumento do tempo 
não significativo 

Aumento do 
tempo <5% 

Aumento do tempo 
de 5% a 10% 

Aumento do tempo 
de 10% a 20% 

Aumento do tempo 
>20% 

Objetivo 
Redução quase 
impercetível 

Áreas menos 
importantes 
afetadas 

Áreas importantes 
afetadas 

Redução 
inaceitável 

Item final sem 
qualquer utilidade 

Qualidade 

Degradação da 
qualidade quase 
impercetível 

Apenas as 
aplicações mais 
criticas são 
afetadas 

Redução da 
qualidade que 
exige aprovação 

Redução da 
qualidade 
inaceitável 

Item final sem 
qualquer qualidade 

Fonte: Project Management Institute, 2008 

A análise do risco envolve assim a consideração das causas e fontes de risco e consiste na 

determinação estimada da probabilidade (P) e impacto (I) da ocorrência de cada categoria de risco 

(Apollo & Brzezicka, 2014). Os inputs podem ser obtidos através de entrevistas ou inquéritos e o modelo 

é baseado numa escala de cinco níveis. Considera-se o nível um como uma ocorrência rara 

(probabilidade inferior a 1%) com impacto insignificante e o nível cinco como uma ocorrência quase 

certa (probabilidade próxima de 100%) com impacto catastrófico. Estabelece-se, através da Equação 

(1), o valor da exposição ao risco para cada fator: 

 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ×  𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 (1) 

Este método simples e direto, apesar de fácil quantificação, pode ser demasiado redutor e 

induzir em erro o investidor, na medida em que um risco com uma grande probabilidade de ocorrer, 

mas com um impacto mínimo pode ter o mesmo valor de exposição ao risco que um risco com baixa 

probabilidade de ocorrer, mas com um impacto significativo, que torne o investimento inviável, 

negligenciando desta forma as diferenças entre ambos (Yu & Lee, 2012). Devido à complexidade da 

gestão dos riscos, impõe-se a necessidade de uma abordagem holística, incluindo a análise de 

relações entre as diferentes categorias e fatores de risco. 

Se ao anterior método e respetivas variáveis identificadas como Probabilidade (P) e Impacto 

ou Influência (I) se juntarem três fatores de escala como a influência do tempo (I1), a capacidade de 
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gestão do risco (I2) e o grau de familiaridade (I3), obtém-se uma maior aproximação do valor do risco 

(R) (Hassani & Babakhani, 2011), calculado pela seguinte Equação (2):  

 𝑅 = 𝑃 ×  𝐼 ×  ∏ 𝐼𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2) 

Os riscos também podem ser avaliados em termos de probabilidades de ocorrência e dos 

potenciais efeitos relativos (vulnerabilidade e exposição ao risco), através do método Consistent Fuzzy 

Preference Relations (CFPR) (Kuo & Ji, 2011). Este método, semelhante a um simples método de 

emparelhamento (Attakora-Amaniampong et al., 2014), estabelece uma estrutura hierárquica dos 

fatores de risco, utilizando matrizes de comparação a pares. Os valores de entrada da matriz são 

obtidos através da avaliação por especialistas, numa escala linguística (abordagem fuzzy), dos efeitos 

relativos de cada fator de risco. A lógica fuzzy é adequada para situações que exigem soluções 

aproximadas em vez de exatas e para processos complexos, para os quais não existe um modelo 

matemático simples ou não existem dados disponíveis.  

No entanto, para uma gestão dos riscos mais completa e eficaz, é necessário medir o impacto 

das variáveis custo, tempo e objetivo/qualidade, que pode ser efetuado através do método Analytic 

Hierarchy Process (AHP) (Abdelgawad & Farek, 2010), em tudo semelhante ao simples método de 

emparelhamento (Attakora-Amaniampong et al., 2014) e ao Consistent Preference Relations (Kuo & Ji, 

2011). Implica uma formatação hierárquica do problema, estabelece uma matriz de comparação aos 

pares e mede o peso agregado a cada alternativa. No entanto uma desvantagem de utilizar o método 

AHP é atribuído ao nível de incerteza e subjetividade de selecionar um único número da escala de 

comparação aos pares. Também a este método pode ser aplicada a lógica fuzzy para contornar esta 

desvantagem (Abdelgawad & Farek, 2010), tal como aplicado ao método Consistent Fuzzy Preference 

Relations (Kuo & Ji, 2011). 

Contudo, os fatores de risco identificados variam ao longo do tempo e o momento ideal para 

iniciar um projeto é fundamental para este atingir o sucesso. Quando um investidor tem a possibilidade 

de adquirir um ativo, por exemplo um edifício devoluto, fica com a alternativa de decidir quando iniciar 

o desenvolvimento do projeto, logo tem uma opção real sobre o ativo – teoria das opções reais (Hui et 

al., 2011). De acordo com esta teoria, os investidores têm à sua disposição todas as possibilidades de 

investimento e são capazes de determinar o tempo ótimo de execução dos seus projetos numa base 

de risco-neutro. De forma a tomarem uma decisão sobre a melhor opção de investimento, é necessário 

estimar o custo total do projeto bem como o fluxo mais provável de receitas. 
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2.3. Aplicação da gestão do risco à reabilitação urbana 

2.3.1. Identificação dos stakeholders 

A influência do projeto nos stakeholders e a forma como os stakeholders podem afetar o projeto 

e manipular o resultado final é determinante para o seu sucesso. É necessário coordenar e desenvolver 

métodos eficazes para lidar com as várias partes interessadas e gerir as suas expectativas para atingir 

os objetivos globais (Aaltonen et al., 2008; Yang et al., 2011; Yu & Lee, 2012; Apollo & Brzezicka, 2014; 

Radulescu et al., 2016). A Figura 2.2 identifica os stakeholders de um projeto de reabilitação urbana 

bem como as possíveis interações entre si (Radulescu et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 2.2 – Diagrama de interações entre stakeholders num projeto em Maramures, Transilvânia 

(Fonte: Adaptado de Radulescu et al., 2016) 

2.3.2. Identificação dos riscos 

As variações que ocorrem relativamente ao expectável constituem o risco e, em determinadas 

circunstâncias, o fator de risco pode resultar de um conjunto de diferentes eventos ou condições 

ocorridos em simultâneo. Estes fatores de risco enquadram-se em categorias ou áreas de risco no 

entanto existe alguma dificuldade em distingui-las e limita-las, pois relacionam-se e influenciam-se 

entre sí (Kuo & Ji, 2011; Apollo & Brzezicka, 2014; Attakora-Amaniampong et al., 2014). Por outro lado, 

alguns autores são mais abrangentes que outros, definindo um menor ou maior número de categorias 

de risco, apresentadas na Tabela 2.3, de acordo com a ordem comummente referida. 
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Tabela 2.3 – Categorias de risco 

Autor Ano 
Categorias de 

Risco 
Descrição 

Attakora-
Amaniampong et al. 

2014 
Riscos 

Ambientais 
Avaliação das condições ambientais. Exposição a catástrofes (cheias,  
tempestades, incêndios, sismos) e poluição. 

Apollo & Brzezicka 2014 
Riscos 

Técnicos 

Existe a necessidade de adequar o objeto, a qualidade ou grau de 
exigência e a tecnologia construtiva utilizada (Kuo & Ji, 2011) na sua 
reabilitação, de acordo com as normas e padrões estabelecidos ao seu 
uso futuro e público alvo. Os Riscos Técnicos abrangem a prévia 
avaliação das condições técnicas do edificado e do solo, execução dos 
projetos de arquitetura e de especialidades, obtenção de 
documentação técnica atualizada, bem como a necessidade de evitar 
erros, omissões e alterações ao projeto. 

McGreal et al. 2000 

Riscos de 
Gestão 

Coordenação e organização do projeto de investimento e interação 
entre os diversos stakeholders ao longo de todas as suas fases, desde 
a prévia avaliação técnica do edificado, do solo e das condições 
ambientais, seguido da sua aquisição, reabilitação e exploração até ao 
final do tempo de vida útil do projeto global. 

Kuo & Ji 2011 

Apollo & Brzezicka 2014 

Attakora-
Amaniampong et al. 

2014 

Geurts & Jaffe 1996 

Riscos 
Políticos 

Probabilidade de perdas económicas devido a ações governamentais, 
que podem dificultar, reduzir ou impedir projetos de investimento. 
Considera a possibilidade de administração de leis injustas, falta de 
aplicação da lei, níveis de corrupção, perigos de expropriações e 
nacionalizações e até de revoluções políticas. Varia de país para país 
e pode afetar o projeto em termos legislativos, económicos e fiscais. 

Hassani & Babakhani 2011 

Hassani & Babakhani 2011 

Riscos 
Legislativos 

Alteração das leis reguladoras da reabilitação urbana, do mercado de 
arrendamento de curta e longa duração e de todas as variáveis que 
podem influenciar a lei da oferta/procura. 

Kuo & Ji 2011 

Attakora-
Amaniampong et al. 

2014 

Attakora-
Amaniampong et al. 

2014 
Risco de 
Inflação 

O aumento do nível geral de preços de bens e serviços agrava os custos 
de reabilitação do imóvel, bem como os custos de exploração. Trata-se 
de um risco que pode ser englobado nos Riscos Económicos. 

Geurts & Jaffe 1996 Riscos 
Económicos 

Associado à microeconomia de cada país, está relacionado com o fraco 
ou negativo crescimento da economia, inflação e taxas de juro. Kuo & Ji 2011 

Adair et al. 2000 

Riscos de 
Liquidez 

Medido pela maior ou menor capacidade de alienação dos valores 
imobiliários bem como a facilidade com que se retrocede caso seja 
necessário liquidez financeira no imediato. Resulta dos elevados custos 
das transações de bens físicos. 

Cheng et al. 2013 

Attakora-
Amaniampong et al. 

2014 

World Economic 
Forum 

2015 

Yang et al. 2011 
Risco das 

Taxas de Juro 

Também o Risco das Taxas de Juro, no caso de possuir um crédito, 
pode revelar-se prejudicial, obrigando-o a pagar mais, pelo mesmo 
valor emprestado. 

Attakora-
Amaniampong et al. 

2014 

Geurts & Jaffe 1996 

Riscos 
Financeiros 

Proporcionais ao tipo de investimento e à dimensão do financiamento, 
os Riscos Financeiros podem ser ajustados de forma a satisfazer as 
necessidades do investidor – perfil de risco. O plano de implementação 
e a análise financeira permitem a realização de ajustes de forma a 
mitigar os riscos.  

Attakora-
Amaniampong et al. 

2014 

Kuo & Ji 2011 Riscos Fiscais Os Riscos Fiscais ou Tributários provocam a diminuição dos retornos 
após pagamento de taxas e impostos. Diretamente relacionado com os 
benefícios fiscais concedidos. 

Attakora-
Amaniampong et al. 

2014 
Riscos 

Tributários 
Adair et al. 2000 

Riscos de 
Mercado 

Acoplados à lei da oferta/procura nomeadamente ao Risco da Taxa de 
Ocupação, sazonalidade, especulação imobiliária, saturação do 
mercado, localização do imóvel. McGreal et al. 2000 

Attakora-
Amaniampong et al. 

2014 

Risco da 
Taxa de 

Ocupação 

Caso a taxa de ocupação, durante o período de exploração, não 
corresponda ao previsto aquando o planeamento, origina perdas de 
receita que poderão ser consideráveis. 

Attakora-
Amaniampong et al. 

2014 
Riscos 

Estruturais 

Relacionam-se com o tipo de exploração a adotar, os danos causados 
por inquilinos/hóspedes bem como os custos de manutenção e 
reparação. 

Attakora-
Amaniampong et al. 

2014 
Riscos  

Externos 

Categoria não quantitativa, inclui fatores de risco causados por 
terceiros, sendo limitada a possibilidade de mitigação, no entanto 
merecem consideração periódica e revisão. Também designados de 
Riscos Exógenos. 
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Todas as categorias de risco mencionadas podem ser sistémicas ou não-sistémicas, 

dependendo se afetam todas as propriedades, ou apenas a propriedade em questão (Markowitz, 1959; 

Apollo & Brzezicka, 2014). O risco sistémico está ligado às características intrínsecas do mercado e 

não pode ser eliminado através da diversificação do investimento, ao invés do risco não-sistémico que 

pode ser reduzido criando um portfólio misto de bens. 

 Alguns autores identificaram especificamente os acontecimentos e situações não previstas que 

causaram o aumento dos custos em projetos de reabilitação urbana, permitindo desta forma obter os 

fatores de risco (Hassani & Babakhani, 2011; Kuo & Ji, 2011; Yu & Lee, 2012; Apollo & Brzezicka, 2014; 

Apollo & Miszewska-Urbanska, 2015). Em termos práticos, este método não é extrapolável para outro 

projeto de reabilitação urbana devido à heterogeneidade e unicidade do objeto, seja em termos do perfil 

do investidor, características técnicas do projeto e dos stakeholders, fim a que se destina e até mesmo 

data de início e fim do projeto, devido à variação dos riscos no tempo. São descriminados na Tabela 

2.4, os fatores e categorias de risco identificados em projetos de reabilitação urbana, constituindo assim 

a matriz síntese teórica. Esta matriz não distingue a origem ou causas dos riscos, dos eventos em sí. 

A lista inclui fatores relacionados com fases particulares do processo de investimento. 

Tabela 2.4 – Matriz síntese teórica em projetos de reabilitação urbana 

Autor Ano 
Categoria 
de risco 

Fator de risco Descrição 

Adair et al. 2000 

Ambiental 
Condições ambientais 
impróprias 

Terreno pós-industrial. Águas subterrâneas 
poluídas, alto teor de substâncias tóxicas no ar. 

Apollo & 
Brzezicka 

2014 

Apollo & 
Miszewska-
Urbanska 

2015 Técnico 
Subestimar o valor das 
obras 

Assumir baixas quantidades de preços unitários. 

Hassani & 
Babakhani 

2011 Técnico 
Cronograma irrealista da 
empreitada 

Pode ser propositado por projetistas e empreiteiros 
para que lhes seja adjudicada a obra. 

Apollo & 
Brzezicka 

2014 

Técnico 

Deficiente avaliação das 
condições do solo e da 
água 

Inadequada tecnologia de fundações, não reflete a 
real interação com o solo. Avaliação errada dos 
assentamentos. 

Apollo & 
Miszewska-
Urbanska 

2015 

Apollo & 
Brzezicka 

2014 

Técnico 
Deficiente avaliação 
técnica do edificado 

Edifícios habitados e de elevado grau de 
degradação originam amostras aleatórias 
insuficientes para permitir uma avaliação 
pormenorizada da condição técnica. 

Apollo & 
Miszewska-
Urbanska 

2015 

Adair et al. 2000 

Técnico 

Documentação técnica 
incompleta, inexata ou 
inexistente 

Ao nível de infraestruturas subterrâneas e de ativos 
imobiliários. Aaltonen et al. 2008 

Adair et al. 2000 

Técnico 

Conversão do edifício de 
encontro aos novos 
requisitos  

Requisitos dos inquilinos, do ambiente e dos 
regulamentos. Desafios de adaptação e custos 
associados. Deve-se à inflexibilidade estrutural do 
objeto. 

World 
Economic 

Forum 

2015 

Hassani & 
Babakhani 

2011 

Técnico 
Trabalhos em objetos de 
valor histórico e cultural 

Necessidade de obter autorizações e 
licenciamentos e de utilizar tecnologia e materiais 
de construção especiais. Podem ter valor 
arquitetónico e imposições legais associadas. 

Apollo & 
Brzezicka 

2014 

Hassani & 
Babakhani 

2011 Técnico 
Demolição ou renovação 
do edifício 

Desacordo na demolição total, demolição com 
manutenção da fachada ou simples renovação do 
edifício. Imposições legais podem facilitar a 
seleção. 
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Tabela 2.4 – Matriz síntese teórica em projetos de reabilitação urbana (continuação) 

Autor Ano 
Categoria 
de risco 

Fator de risco Descrição 

Hassani & 
Babakhani 

2011 

Técnico 
Erros e omissões de 
projeto 

Alterações do plano funcional ou do uso, erros 
aumentados, não planeados. Diagramas 
estáticos errados. 

Apollo & 
Brzezicka 

2014 

Apollo & 
Miszewska-
Urbanska 

2015 

Hassani & 
Babakhani 

2011 

Técnico 
Pedidos de alteração ao 
projeto 

Trabalhos de prjeto e construção, adicionalmente 
exigidos, devido à alteração das condições 
económicas, avaliações técnicas pouco rigorosas 
ou de forma a cumprirem as normas, padrões e 
regulamentos estabelecidos. Exemplo: 
coeficiente de transmissão térmica, ventilação 
mecânica. 

Apollo & 
Miszewska-
Urbanska 

2015 

Apollo & 
Brzezicka 

2014 Técnico 
Falta de acessibilidade 
para o objeto a reabilitar 

Acessos inadequados ou através de propriedade 
privada podem incrementar questões legais, 
dificultando a conclusão do projeto. Dificuldade 
no transporte de equipamentos e materiais para 
o objeto pode podenciar alterações da tecnologia 
de construção utilizada. 

McGreal et al. 2000 

Técnico 
Fraca qualidade do 
projeto 

Pode originar alterações ao projeto e respetivos 
custos associados. Exemplo: lacunas no 
isolamento provocando humidade nos edifícios 
reabilitados. 

Apollo & 
Brzezicka 

2014 

Yu & Lee 2012 Técnico Anomalias construtivas 
Problemas técnicos detetados após a conclusão 
do projeto. 

Yu & Lee 2012 Gestão 

Desacordo entre 
proprietários sobre o 
desenvolvimento do 
projeto 

Devido aos diferentes interesses e perfis de risco. 

Hassani & 
Babakhani 

2011 Gestão 
Falta de cooperação com 
as autoridades 

Pode conduzir a ações judiciais 

Ruming 2010 

Gestão Gestão de stakeholders 
Dificuldades de organização e coordenação dos 
vários stakeholders. 

Kuo & Ji 2011 

Apollo & 
Miszewska-
Urbanska 

2015 

Adair et al. 2000 

Gestão 

Elevados custos de 
gestão ou custos 
adicionais de gestão 

Que compensam o potencial valor perdido se não 
houvesse gestão. 

McGreal et al. 2000 

Kuo & Ji 2011 

Hassani & 
Babakhani 

2011 Gestão 
Seleção incorreta dos 
parceiros de investimento 

Pode originar conflitos e colocar em causa o 
sucesso do projeto. 

Hassani & 
Babakhani 

2011 
Gestão Excesso de investidores Dificuldade em definir o escopo do projeto 

Kuo & Ji 2011 

Hassani & 
Babakhani 

2011 Gestão 
Escassez de participação 
dos investidores 

Permite um maior desvio do objetivo do projeto. 

Yu & Lee 2012 Gestão 
Processo de seleção de 
subcontratação 

Divergência de opiniões na seleção de 
empreiteiros e gestores de projeto e controvérsia 
sobre a validade jurídica ao nível dos contratos 
estabelecidos. 

Hassani & 
Babakhani 

2011 Gestão 

Desprezar intenções e 
requisitos dos clientes do 
projeto 

O projeto desvia-se do objetivo, dificultando o 
cumprimento das metas propostas. 

Apollo & 
Brzezicka 

2014 Gestão 

Inexistente monitorização 
de processos de 
reabilitação urbana 

Podem causar quebras de comunicação, falta de 
atualização de fluxos e de informações 
confiáveis. 

Apollo & 
Brzezicka 

2014 Gestão 
Sobreposição de obras de 
reabilitação 

Renovação simultânea de edifícios, 
infraestruturas e investimentos de cortesia. 
Sobreposição com a alocação de inquilinos. 
Espaço limitado de manobragem e 
armazenamento de equipamentos pesados e 
materiais.  
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Tabela 2.4 – Matriz síntese teórica em projetos de reabilitação urbana (continuação) 

Autor Ano 
Categoria 
de risco 

Fator de risco Descrição 

Yu & Lee 2012 Gestão 

Reclamações sobre 
barulho e sujidade 
durante a construção 

São preocupações que devem ser tidas em conta 
pelo construtor. 

Hassani & 
Babakhani 

2011 Gestão 

Insuficiente fluxo de caixa 
fornecido pelo investidor 
ao empreiteiro 

Fator de risco para o empreiteiro, caso não tenha 
liquidez financeira para fazer face às despesas. 
Pode provocar atrasos no fornecimento de 
materiais e consequentemente no projeto global. 

Adair et al. 2000 

Gestão 

Atrasos e incertezas na 
realização do plano de 
implementação do projeto 

Sem o qual dificilmente o projeto obtém sucesso. 
Yu & Lee 2012 

Apollo & 
Brzezicka 

2014 Gestão 
Contrato entre construtor 
e investidor 

O investidor tenta efetuar um contrato que lhe 
permita transferir a maioria dos riscos para o 
empreiteiro. Este tem dificuldade em estimar os 
processos construtivos devido à natureza da 
obra, que se repercute no preço final. 

Hassani & 
Babakhani 

2011 Gestão 
Valor referente à 
compensação dos atrasos 

Risco contratualmente transferido para o 
empreiteiro, de forma a que o investidor garanta 
o prazo estabelecido. 

Geurts & Jaffe 1996 
Político Suborno e corrupção Variável que sinaliza um quadro jurídico fraco. 

Ruming 2010 

Geurts & Jaffe 1996 

Político 
Eleições e circunstâncias 
políticas 

Pode afetar o projeto em termos legislativos, 
fiscais e económicos. 

Hassani & 
Babakhani 

2011 

Hassani & 
Babakhani 

2011 
Legislativo Alterações legislativas 

As alterações de leis tem consequências diretas 
ou indiretas nos retornos. Seja em termos de 
regulamentações específicas da construção ou 
restrições ao nível do uso do imóvel. Yu & Lee 2012 

Hassani & 
Babakhani 

2011 

Legislativo 

Discordância do 
município com o aumento 
da densidade da 
construção 

Aumento do preços dos terrenos, imóveis e 
alugueres, hipotecas maiores e maior stress 
financeiro. 

World 
Economic 

Forum 

2015 

Yu & Lee 2012 Legislativo 

Oposição à definição da 
Àrea de Reabilitação 
Urbana 

Por parte de proprietários devido ao perigo de 
expropriações e de autarquias envolventes 
devido à maior atratividade desta área. 

McGreal et al. 2000 Legislativo 
Excesso de burocracia de 
acesso aos incentivos 

A complexidade de acesso aos incentivos, 
desincentiva os investidores. 

Hassani & 
Babakhani 

2011 
Inflação 

Aumento dos preços dos 
materiais e serviços de 
construção 

Inflação, que deriva do contexto económico. 

Yu & Lee 2012 

Hassani & 
Babakhani 

2011 Económico 

Possibilidade de 
ocorrência de crises 
económicas 

Pode provocar a diminuição da procura estimada 
no início do projeto. 

Adair et al. 2000 

Económico Efeito de contágio 
Ainda assim, o imobiliário é considerado o 
“investimento seguro” da carteira do investidor. 

World 
Economic 

Forum 

2015 

Adair et al. 2000 
Liquidez Liquidez financeira 

Descapitalização dos investidores. Falta de 
disponibilidade financeira obriga a pedidos de 
empréstimo. Cheng et al. 2013 

Hassani & 
Babakhani 

2011 
Taxas de 

juro 

Aumento das taxas de 
juro bancárias 

Incrementa o custo total do projeto. 

Adair et al. 2000 

Financeiro 
Falta de requisitos para 
empréstimos bancários 

Origina dificuldades ou mesmo impossibilidade 
de acesso a financiamento. 

Hassani & 
Babakhani 

2011 

Hassani & 
Babakhani 

2011 Financeiro 
Alteração da regulação de 
empréstimos 

As alterações da regulação dos empréstimos e a 
limitação dos serviços bancários pode 
impossibilitar o financiamento necessário. 

Apollo & 
Brzezicka 

2014 Financeiro 

Falta de modelo 
financeiro e 
procedimentos 

Dificulta a gestão do risco financeiro. 
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Tabela 2.4 – Matriz síntese teórica em projetos de reabilitação urbana (continuação) 

Autor Ano 
Categoria 
de risco 

Fator de risco Descrição 

Yu & Lee 2012 Financeiro Rácio de endividamento 
Desacordo entre investidores, após a avaliação 
imobiliária. 

Adair et al. 2000 

Fiscal 
Alteração das taxas 
tributárias 

A título de exemplo, o aumento da taxa de IVA ou 
do IMT pode diminuir os retornos. 

McGreal et al. 2000 

Hassani & 
Babakhani 

2011 

Apollo & 
Miszewska-
Urbanska 

2015 

McGreal et al. 2000 

Fiscal 

Volatilidade dos 
benefícios e incentivos 
fiscais 

Quando um benefício entra na análise financeira 
potenciando os retornos e posteriormente é 
retirado, pode colocar em causa o sucesso do 
projeto. A escassez ou inutilidade dos incentivos 
não propiciam o desenvolvimento. 

Hassani & 
Babakhani 

2011 

Hassani & 
Babakhani 

2011 Mercado 
Procura inferior ao 
estimado. 

No caso de venda de imóveis reabilitados. 

Hassani & 
Babakhani 

2011 Mercado 

Projetos paralelos 
implementados nas 
proximidades 

Quanto mais projetos existirem nas 
proximidades, maior a oferta proporcionada. 

World 
Economic 

Forum 

2015 Mercado 

Contratos de 
arrendamento de longa 
duração 

Permite uma inadequada e atrasada resposta a 
novas informações e variações da procura. 

Hassani & 
Babakhani 

2011 Mercado Publicidade ineficaz 
Não permite atingir o público-alvo nem passar a 
mensagem pretendida. 

Hassani & 
Babakhani 

2011 Mercado 

Incapacidade de pré-
venda, venda ou aluguer 
das unidades no tempo 
estabelecido 

Pode originar problemas de financiamento ao 
longo do projeto. Prolonga no tempo a venda ou 
aluguer das unidades, diminuindo os respetivos 
retornos e adiando o vintage year. 

Adair et al. 2000 Mercado 
Incerteza do desempenho 
do mercado imobiliário 

Efetuam-se projeções tendo em conta que se 
trata de um mercado de investimento cíclico 

Adair et al. 2000 

Mercado Mercado opaco 

Confidencialidade de cláusulas, ausência de 
processos formais e de definições padronizadas 
de métricas de mercado. Falta de transparência 
da informação. 

World 
Economic 

Forum 

2015 

Adair et al. 2000 

Mercado 
Incorreta avaliação do 
valor do imóvel 

Heterogeneidade dos bens. Falta de informação 
sobre o valor dos ativos torna a sua descoberta 
lenta e dispendiosa. 

World 
Economic 

Forum 

2015 

Adair et al. 2000 

Mercado 
Volatilidade do valor do 
terreno. 

O valor por metro quadrado dos terrenos e 
habitações sofre variações positivas e negativas. 

Hassani & 
Babakhani 

2011 

McGreal et al. 2000 Mercado 
Baixa taxa de valorização 
do ativo 

O ativo pode mesmo desvalorizar. 

McGreal et al. 2000 

Mercado 
Valor do terreno 
inflacionado 

Pode dever-se à elevada procura e pouca oferta. Ruming 2010 

Yu & Lee 2012 

Hassani & 
Babakhani 

2011 
Externo 

Reivindicações pela 
posse das terras 

Por parte de outras pessoas, surgindo assim um 
conflito que pode terminar em ações jurídicas. 

Yu & Lee 2012 

Geurts & Jaffe 1996 Externo Perigo de expropriação 
Possibilidade de um governo adquirir um 
conjunto de direitos sobre pessoas e empresas. 

Yu & Lee 2012 Externo 
Recusa de realocação ou 
despejo dos inquilinos. 

Desagrado do despejo e do realojamento 
temporário durante as obras. Podem originar 
ações jurídicas, atrasar o projeto e diminuir o 
retorno. 

Hassani & 
Babakhani 

2011 
Externo 

Valor da realocação ou 
despejo dos inquilinos 

Valor despendido no realojamento temporário ou 
despejo dos inquilinos. Podem ainda existir 
trâmites legais que exponenciam este fator de 
risco. Yu & Lee 2012 
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Tabela 2.4 – Matriz síntese teórica em projetos de reabilitação urbana (continuação) 

Autor Ano 
Categoria 
de risco 

Fator de risco Descrição 

Yu & Lee 2012 Externo 

Atraso no processo de 
aquisição de terrenos 
públicos 

Tornando inviável o desenvolvimento do projeto. 

Adair et al. 2000 Externo 

Dificuldades 
administrativas com 
junções de terrenos 

Pode originar atrasos globais no projeto com os 
respetivos custos financeiros. 

Ruming 2010 

Externo 
Atraso na obtenção da 
licença de construção 

Resulta em atrasos globais no projeto com os 
respetivos custos financeiros. 

Hassani & 
Babakhani 

2011 

McGreal et al. 2000 Externo 

Fraca qualidade dos 
trabalhadores da empresa 
de construção 

Anomalias na construção que terão de ser 
reparadas. Morosidade dos processos 
construtivos. 

Hassani & 
Babakhani 

2011 Externo 

Atrasos no fornecimento 
de materiais e serviços de 
construção 

Origina atrasos no fornecimento de materiais de 
construção e respetivos serviços. 

Hassani & 
Babakhani 

2011 Externo 

Morosidade no 
fornecimento de 
equipamentos urbanos 

Essencialmente devido à falta de uma gestão 
eficaz. 

Apollo & 
Brzezicka 

2014 Externo Manifestação social 
Pode expressar-se através da falta de aceitação 
social no âmbito da reabilitação urbana e, no 
limite, originar o fenómeno de gentrificação. 

Yu & Lee 2012 Externo 

Falência da empresa de 
construção ou abandono 
do construtor do projeto 

E consequente quebra de contrato. 

Geurts & Jaffe 1996 Externo Segurança 
Nível de confiança de proteção de pessoas e 
bens. 

2.3.3. Análise e avaliação dos riscos 

Abordagens comuns como os métodos tradicionais já referidos (técnica do fluxo de caixa 

descontado – FCD; valor atual líquido - VAL) permitem quantificar os fluxos de caixa esperados, no 

entanto, não se tratam de análises de opções reais, ou seja, não têm em conta o efeito das incertezas. 

Para atribuir valor às opções, o modelo de Samuelson-McKean, composto por equações de forma 

fechada que podem ser resolvidas por um conjunto de valores de entrada, permite uma melhor 

perceção, para além da viabilidade do projeto, também dos riscos subjacentes como a alteração dos 

custos de reabilitação, taxas de juro, taxa de capitalização ou a volatilidade dos preços das habitações. 

Através da aplicação de um processo iterativo como a simulação de Monte Carlo é possível simular o 

valor dos imóveis. Trata-se de um modelo estocástico, que permite variações aleatórias em mais do 

que uma das entradas do modelo, através de uma distribuição de probabilidades. Esta metodologia 

serve para testar vários cenários que retratam distintas condições económicas possíveis e elucida o 

investidor acerca do momento adequado para a o início da reabilitação, consciente dos valores 

envolvidos nas diferentes opções (Hui et al., 2011). 

Para além dos métodos já identificados, outros foram aplicados na gestão dos riscos em 

projetos de reabilitação urbana, salientando-se a utilização da Estrutura Analítica dos Riscos (RBS – 

Risk BreakDown Structure), proposta pelo Project Management Institute para qualquer projeto genérico 

que, integrada com o Project Definition Rating Index (PDRI), tem o intuito de identificar e explorar os 

potenciais fatores de risco em cada um dos fluxos do projeto. O diagrama de influência causa-efeito, 
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representado na Figura 2.3, foi desenvolvido para selecionar os fatores de risco significativos no 

sucesso de um projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Influência dos fatores de risco num projeto de reabilitação urbana (Fonte: Kuo & Ji, 2011) 

O processo de escolha do método a utilizar teve em conta o objetivo e o contexto de aplicação. 

Neste caso pretende-se avaliar, a partir de um determinado modo de falha, as respetivas causas e 

consequências, deteção, prevenção e mitigação dos efeitos dos modos de falha - Failure Mode and 

Effect Analysis (FMEA). O input é obtido através da realização de entrevistas efetuadas a investidores, 

atualmente a desenvolverem projetos de reabilitação urbana para exploração das unidades de 

alojamento local, em Lisboa. No entanto, este método pode ser complementado com uma análise semi-

quantitativa da criticidade dos modos de falha, que permite caracterizar a sua importância, o impacte e 

a dimensão das consequências no funcionamento do sistema. Tipicamente essa análise de criticidade 

é efetuada com o cálculo do Número Prioritário de Risco (NPR). Este valor é o produto da gravidade 

(S), probabilidade de ocorrência (O) e probabilidade de deteção (D) dos modos de falha. Para uma 

melhor consistência na tomada de decisão, a norma IEC 60812, refere como boa prática a consideração 

do par de valores, índice de gravidade e NPR (Costa e Silva et al., 2006). 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Enquadramento: reabilitação urbana e alojamento local em Lisboa 

Em 2004, o centro da cidade de Lisboa foi declarado zona crítica para a intervenção pública 

pelas autoridades locais, nomeadamente com a definição da Área de Reabilitação Urbana que vem 

sendo sujeita a diversas alterações ao longo dos anos (Câmara Municipal de Lisboa, 2015). Na Figura 

3.1 está representada a última atualização de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Área de Reabilitação Urbana de Lisboa (Fonte: Câmara Municipal de Lisboa, 2015) 

O alojamento local, em Portugal, surgiu nas tradicionais regiões balneares do litoral e extendeu-

se, mais recentemente, aos centros históricos das grandes cidades. Os imóveis desocupados e 

devolutos, aparentemente sem grande interesse, ganharam nova importância e valorização, Figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.2 – Número de alojamentos locais registados no RNAL, no concelho de Lisboa 

(Fonte: Turismo de Portugal, 2017) 

 

49 107 141 240
425

1087

3280

6546

9658

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Número de alojamentos locais



 

 20 

Atualmente1, apenas no concelho de Lisboa, estão registados no Registo Nacional do 

Alojamento Local (RNAL) 9658 estabelecimentos, entre as três modalidades previstas: moradia, 

apartamento, e estabelecimento de hospedagem (Turismo de Portugal, 2017). Este mercado 

concentra-se predominantemente na zona histórica e engloba, sobretudo, as freguesias de Santa Maria 

Maior e Misericórdia, Figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Número de alojamentos locais por freguesia do concelho de Lisboa  (Fonte: RNAL, 2017) 

Em 2015, Lisboa foi a sexta cidade do mundo (fora dos EUA) com maior taxa de ocupação dos 

imóveis disponíveis para prestação de serviços de alojamento local e a primeira entre as cidades 

europeias, Figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4 – Taxa média de ocupação de alojamentos locais por cidade   

(Fonte: Marketing FutureCast Lab & Sítios S.A., 2017) 
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Da necessidade de enquadrar na lei esta atividade, foi aprovado em 2014 o Regime Jurídico 

de Exploração dos Estabelecimentos de Alojamento Local (RJEEAL) e, de acordo com este novo 

regime, um alojamento local é qualquer unidade residencial com autorização para prestar serviços de 

alojamento temporário a hóspedes mediante remuneração e a unidade é publicitada ou intermediada 

por uma entidade como alojamento turístico ou temporário ou estando mobilado e equipado, sendo 

oferecido ao público, além do alojamento, serviços complementares como limpeza, receção ou outros 

serviços de apoio, bem como deve dispor de livro de reclamações de acordo com o Decreto-Lei n.º 

156/2005 (Marketing FutureCast Lab & Sítios, S.A., 2017). A diferença para o arrendamento urbano é 

precisamente a forma como ambas são exploradas existindo, no caso do arrendamento urbano, uma 

mera locação de bens imóveis (que pode ser temporária e ter por objetivo uma habitação para férias). 

Tal como os alojamentos locais, os empreendimentos turísticos são estabelecimentos que se 

destinam a prestar serviços de alojamento, mediante remuneração, dispondo, para o seu 

funcionamento, de um adequado conjunto de estruturas, equipamentos e serviços complementares. 

Caso não reúnam as características necessárias para obterem classificação de empreendimento 

turístico, de acordo com as novas tipologias e categorias de empreendimentos turísticos previstas no 

Decreto-Lei n.º39/2008, de 7 de Março, então é considerado alojamento local. Foi o que aconteceu a 

grande parte das pensões, albergarias, estalagens, motéis, moradias turísticas, apartamentos 

turísticos, casas de turismo rural, casa de abrigo, centros de acolhimento e casas retiro. 

Os diversos modelos de negócio para exploração de estabelecimentos de alojamento local são: 

• O proprietário é o titular do AL, coletado na categoria B, com atividade aberta com o CAE 

55201 ou 55204 e gere e explora o estabelecimento; 

• O proprietário é o titular do AL, coletado na categoria B, com atividade aberta com o CAE 

55201 ou 55204 e realiza um contrato de gestão e exploração do imóvel por terceiros. O 

proprietário passa recibo ao cliente final ou submete no portal das finanças o ficheiro SAF-

T recebido pela empresa, caso esta tenha um programa que permite emitir faturas pelos 

proprietários; 

• O promotor é o titular do AL através de um contrato de comodato ou arrendamento urbano 

paredes nuas com autorização do senhorio para exploração do imóvel como AL e, nesse 

caso, a renda a pagar ao proprietário é fixa, sendo tributado como rendimento predial que é 

a taxa liberatória de 28% onde o proprietário é coletado na categoria F, paga 10% de IS de 

uma renda e passa recibo mensal; 

• O promotor é o titular do AL através de um contrato de cessão de exploração – fração 

mobilada, equipada e em condições de iniciar a exploração como AL pelo proprietário é 

considerado cedência de exploração para a AT – onde o proprietário é coletado na categoria 

B, com atividade aberta com o CAE 55201 ou 55204, CIRS 1519 e passa recibo mensal. O 

rendimento já poderá ser variável. 



 

 22 

3.2. Matriz síntese de categorias e fatores de risco em reabilitação urbana 

aplicada ao alojamento local em Lisboa 

A matriz síntese teórica em projetos de reabilitação urbana, Figura 2.4, sistematiza os riscos 

identificados no estado de arte. A partir desta matriz e, de acordo com as designações dos diferentes 

autores, os modos de falha identificados foram englobados em fatores de risco que partilham o mesmo 

contexto e significado, culminando na matriz síntese em projetos de reabilitação urbana aplicada ao 

alojamento local em Lisboa, Figura 3.1. 

Tabela 3.1 – Matriz síntese de categorias e fatores de risco em reabilitação urbana aplicada ao alojamento local em Lisboa 

Categoria de risco Fator de risco 

Matriz síntese RU 
aplicada ao 

alojamento local 
em Lisboa 

Matriz síntese 
RU teórica 

Matriz síntese RU teórica 

Matriz síntese RU 
aplicada ao 

alojamento local em 
Lisboa 

Técnico 

Ambiental Condições ambientais impróprias 
Avaliação das 
condições ambientais 

Técnico 

Subestimar o valor das obras 
Valor estimado da 
reabilitação urbana 

Cronograma irrealista da empreitada Cronograma do projeto 
Deficiente avaliação das condições 
do solo e da água Avaliação técnica do 

solo e do edificado Deficiente avaliação técnica do 
edificado 

Documentação técnica incompleta, 
inexata ou inexistente 

Documentação técnica 

Conversão do edifício de encontro 
aos novos requisitos 

Complexidade 
construtiva 

Trabalhos em objetos de valor 
histórico e cultural 

Demolição ou renovação do edifício 

Erros e omissões de projeto 
Erros e omissões de 
projeto 

Pedidos de alteração ao projeto Alterações ao projeto 

Falta de acessibilidade para o 
objeto a reabilitar 

Acessibilidades e 
capacidade de 
armazenamento 

Fraca qualidade do projeto Qualidade construtiva 
e anomalias Anomalias construtivas 

Gestão Gestão 

Desacordo entre proprietários sobre 
o desenvolvimento do projeto 

Interação com os 
stakeholders 

Falta de cooperação com as 
autoridades 

Gestão de stakeholders 

Custos adicionais de gestão Custos de gestão 
Seleção incorreta dos parceiros de 
investimento 

Plano de 
implementação do 
projeto 

Excesso de investidores 

Escassez de participação dos 
investidores 

Processo de seleção de 
subcontratação 

Desprezar intenções e requisitos 
dos clientes do projeto 

Inexistente monitorização de 
processos de reabilitação urbana 
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Tabela 3.1 – Matriz síntese de categorias e fatores de risco em reabilitação urbana aplicada ao alojamento local em Lisboa 

(continuação) 

Categoria de risco Fator de risco 

Matriz síntese RU 
aplicada ao 

alojamento local 
em Lisboa 

Matriz síntese 
RU teórica 

Matriz síntese RU teórica 

Matriz síntese RU 
aplicada ao 

alojamento local em 
Lisboa 

Gestão 
(continuação) 

Gestão 
(continuação) 

Sobreposição de obras de 
reabilitação 

Plano de 
implementação do 
projeto 
(continuação) 

Reclamações sobre barulho e 
sujidade durante a construção 

Insuficiente fluxo de caixa 
fornecido pelo investidor ao 
empreiteiro 

Atrasos e incertezas na realização 
do plano de implementação do 
projeto 

Contrato entre construtor e 
investidor Contrato entre 

investidor e empreiteiro Valor referente à compensação 
dos atrasos 

Legislativo 

Político 

Suborno e corrupção - 

Eleições e circunstâncias políticas 
Eleições e 
circunstâncias políticas 

Legislativo 

Alterações legislativas 

Alterações legislativas 

Discordância do município com o 
aumento da densidade da 
construção 

Oposição à definição da Àrea de 
Reabilitação Urbana 

Excesso de burocracia de acesso 
aos incentivos 

Burocratização de 
processos 

Económico 

Inflação 
Aumento dos preços dos materiais 
e serviços de construção 

Inflação 

Económico 

Possibilidade de ocorrência de 
crises económicas 

Recessão mundial e 
crise económica 

Efeito de contágio 

Financeiro 

Liquidez Liquidez financeira Liquidez financeira 

Taxas de juro 
Aumento das taxas de juro 
bancárias 

Taxas de juro bancárias 

Financeiro 

Falta de requisitos para 
empréstimos bancários Requisitos para 

empréstimos bancários Alteração da regulação de 
empréstimos 

Falta de modelo financeiro e 
procedimentos Modelo financeiro 
Rácio de endividamento 

Fiscal Fiscal 

Alteração das taxas tributárias 

Tributação do 
património 

Tributação do consumo 

Tributação dos 
rendimentos 

Taxas urbanísticas 
Volatilidade dos benefícios e 
incentivos fiscais Programas de incentivo 

Mercado Mercado 

Procura inferior ao estimado. 
Taxa de ocupação e 
sazonalidade 

Projetos paralelos implementados 
nas proximidades 

Concorrência 
Contratos de arrendamento de 
longa duração 
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Tabela 3.1 – Matriz síntese de categorias e fatores de risco em reabilitação urbana aplicada ao alojamento local em Lisboa 

(continuação) 

Categoria de risco Fator de risco 

Matriz síntese RU 
aplicada ao 

alojamento local 
em Lisboa 

Matriz síntese 
RU teórica 

Matriz síntese RU teórica 

Matriz síntese RU 
aplicada ao 

alojamento local em 
Lisboa 

Mercado 
(continuação) 

Mercado 
(continuação) 

Publicidade ineficaz 

Publicidade e marketing 
Incapacidade de pré-venda, 
venda ou aluguer das unidades 
no tempo estabelecido 

Incerteza do desempenho do 
mercado imobiliário 

Incerteza do mercado 
imobiliário 

Mercado opaco 

Incorreta avaliação do valor do 
imóvel 

Volatilidade do valor do terreno. 

Baixa taxa de valorização do ativo 

Valor do terreno inflacionado 

Externo Externo 

Reivindicações pela posse das 
terras 

Reivindicação do 
processo de venda ou 
posse do edificado Perigo de expropriação 

Recusa de realocação ou despejo 
dos inquilinos. 

Recusa de despejo ou 
realocação dos 
inquilinos 

Valor da realocação ou despejo 
dos inquilinos 

Atraso no processo de aquisição 
de terrenos públicos Atraso na aquisição de 

edificado Dificuldades administrativas com 
junções de terrenos 

Atraso na obtenção da licença de 
construção 

Atraso na obtenção de 
licença/alvará de 
construção 

Fraca qualidade dos 
trabalhadores da empresa de 
construção 

Falta de recursos 
especializados 

Atrasos no fornecimento de 
materiais e serviços de 
construção 

Atrasos no 
fornecimento de 
materiais e serviços 

Morosidade no fornecimento de 
equipamentos urbanos 

Instalação de 
infraestruturas urbanas 

Manifestação social Manifestação social 
Falência da empresa de 
construção ou abandono do 
construtor do projeto 

Falência ou abandono 
do empreiteiro 

Segurança - 

Legenda: RU – Reabilitação Urbana  

3.3. Apresentação dos projetos de alojamento local em Lisboa 

Para efeitos de aplicação da matriz síntese em projetos de reabilitação urbana para alojamento 

local em Lisboa e atendendo às condições sócio económicas, legislação aplicável e localização 

geográfica do seu centro histórico, consideraram-se dois projetos de investimento situados na freguesia 

de Santa Maria Maior – Baixa Pombalina, ambos inseridos na Área de Reabilitação Urbana e 

abrangidos pelo Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina, Figura 3.5. 
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Figura 3.5 – Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina  (Fonte: CML, 2017) 

Em Setembro de 2013 foi identificado na Rua dos Correeiros um edifício pombalino devoluto, 

composto por 5 pisos, uma mansarda e um estabelecimento comercial em funcionamento. O edifício é 

caracterizado pela existência de uma estrutura tridimensional de madeira, designada por gaiola 

pombalina, que envolve essencialmente as paredes interiores dos edifícios (frontais), exceto o primeiro 

piso elevado que possui abóbadas. Devido ao estado de conservação do sistema estrutural e, de 

acordo com o Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina, foi proposto pelo gabinete de 

projeto reforçar a estrutura existente de forma a garantir maior capacidade de deformação e resistência 

às ações horizontais e conferindo ao edifício uma adequada resistência sísmica. Os pavimentos foram 

reconstruídos mantendo as mesmas soluções estruturais originais bem como a utilização dos mesmos 

materiais. À exceção do estabelecimento comercial, todas as frações foram adquiridas por uma 

empresa de gestão de estabelecimentos de alojamento local pelo valor total de 310 000 €, 

correspondente a 488 m2. O Valor Patrimonial Tributário das 6 frações totaliza 208 227 €. 

Relativamente às obras de reabilitação, estas dividiram-se em duas fases. Numa primeira fase foram 

contratados quatro trabalhadores independentes para efetuarem as demolições e respetiva remoção 

do entulho, contabilizando 30 908 € e uma duração de 12 meses e, numa segunda fase, foi adjudicada 

a restante reabilitação do edifício a uma empresa, com um valor orçamentado de 333 881 € (IVA 

incluído à taxa de 6%) e uma duração prevista de 14 meses. Previram-se 3 a 4 meses de promoção e 

venda das respetivas frações, perfazendo um total de 30 meses de projeto global até inicio da atividade. 

Para suportar o investimento foi requerido um empréstimo bancário no montante de 500 000 €, com 

um prazo de pagamento de 84 meses.  

O modelo de negócio, para este projeto específico, doravante designado Projeto I, consiste na 

venda dos apartamentos após o término da reabilitação e posterior celebração de um contrato de 

arrendamento urbano com os compradores/investidores, incluindo uma cláusula onde o proprietário 

autoriza a prestação de serviços de alojamento temporário a turistas. A empresa promotora prossegue 

com o seu registo e torna-se titular do alojamento local. É importante mencionar que se trata de uma 

empresa que é proprietária de 4 alojamentos locais, titular de 32 e promotora de mais 13. 
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Foi também identificado, em Setembro de 2016, na Rua dos Fanqueiros, um apartamento T3 

devoluto, de 160m2 que constitui o 1º andar de um edifício pombalino, semelhante ao descrito 

anteriormente. Com um Valor Patrimonial Tributário de 52 000 €, a fração foi adquirida por um investidor 

particular, pelo valor total de 200 000 €. Foi contratada uma empresa para efetuar as obras de 

reabilitação com um custo estimado de 50 000 € (IVA incluído à taxa de 6%) e uma duração de 6 

meses. Para suportar o investimento foi requerido um empréstimo bancário no montante de 100 000 €, 

com um prazo de pagamento de 120 meses. 

O modelo de negócio para este projeto específico, doravante designado Projeto II, consiste no 

investimento por parte de uma pessoa singular, reformada, em regime de contabilidade simplificada, e 

respetivo registo do alojamento local para gestão do mesmo, sendo este o seu único estabelecimento 

para exploração. 

3.4. Aplicação da matriz síntese em projetos de reabilitação urbana para 

alojamento local em Lisboa 

Numa primeira fase é realizada uma contextualização de cada fator de risco a projetos de 

reabilitação urbana aplicados ao alojamento local em Lisboa. Posteriormente, esta análise qualitativa 

permite propor variáveis de quantificação para cada fator de risco que, na prática, se resumem ao custo 

do projeto, prazo de execução e receita esperada. 

3.4.1. Riscos técnicos 

Avaliação das condições ambientais 

A fase inicial de uma reabilitação urbana passa por identificar, avaliar e classificar os aspetos 

e impactes ambientais contidos no terreno e possivelmente gerados na obra. Os aspetos podem estar 

relacionados com emissões atmosféricas, efluentes líquidos, descargas no solo, contaminação de 

matérias-primas e recursos naturais, utilização de energia, produção de ruído, vibrações e radiações, 

produção de resíduos e impacte visual, alteração da paisagem e uso do solo. Englobada na categoria 

de riscos técnicos, a incerteza da sua natureza confere-lhe maior importância em projetos de 

reabilitação urbana e a sua avaliação pode revelar-se complexa (Adair et al., 2000).  

Admitindo o historial de condições ambientais favoráveis à progressão das obras de 

reabilitação para o centro histórico da cidade de Lisboa e tendo em conta a atual utilização desta 

geografia, composta maioritariamente por edifícios com estabelecimentos comerciais no piso térreo e 

apartamentos de habitação ou de escritórios nos restantes pisos, ao invés de um terreno pós-industrial 

(Radulescu et al., 2016), consideram-se as variáveis correspondente à eventual suspensão das 

atividades e respetivo atraso no projeto global, bem como eventuais trabalhos adicionais. 
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Valor estimado da reabilitação urbana 

Estimar em baixa as quantidades necessárias de materiais, bem como o seu valor unitário para 

além do rendimento por homem, por atividade, pode originar um desvio nos custos na reabilitação 

urbana, passível de quantificação nominal. Trata-se de um risco que está diretamente relacionado com 

o contrato entre construtor / investidor e respetivo caderno de encargos, designadamente definindo a 

partilha de responsabilidades entre as entidades. A forma de quantificar este fator de risco será adotada 

em grande parte dos restantes riscos, nomeadamente através do valor correspondente aos trabalhos 

adicionais, ou seja, a diferença do valor global da reabilitação urbana face ao valor estimado. Pretende-

se que seja uma das variáveis ou unidades de medição dos restantes riscos.  

Cronograma do projeto 

Inevitavelmente, também o cronograma estimado do projeto é o fator de risco definido para 

quantificar a maioria dos riscos técnicos, através do rendimento coletável não obtido, por cada mês de 

atraso do início da exploração do edificado. O empreiteiro define o cronograma da reabilitação 

consoante as atividades críticas previamente identificadas e incluídas no caderno de encargos. Na 

eventualidade do cronograma não ser cumprido, o seu prolongamento refletir-se-á no projeto global, 

adiando o início da atividade e consequentemente o respetivo retorno estimado. Como tal não se 

justifica a sua quantificação, visto tratar-se de uma unidade de medição dos restantes riscos. 

Avaliação técnica do solo e do edificado 

A avaliação técnica requer uma prévia recolha de elementos e informações acerca do objeto, 

podendo ser dificultada por diversas razões, desde logo a falta de acessibilidade ao edificado ou à 

respetiva documentação. Geralmente é realizado um relatório que inclui fotografias e descrições das 

características físicas e funcionais, bem como de eventuais discrepâncias entre a realidade e a 

descrição no registo matricial e projetos existentes. Para além da inspeção visual e respetivo registo, o 

relatório pode ser complementado com a realização de ensaios e recolha de amostras, no entanto este 

processo pode revelar-se inviável devido à atual ocupação do edificado (Apollo & Miszewska-Urbanska, 

2015). A deficiente avaliação técnica do solo e do edificado pode provocar uma incorreta definição da 

tecnologia a utilizar numa atividade específica ou mesmo incentivar uma decisão menos correta. No 

fundo pode originar trabalhos adicionais, seja de projeto e/ou de obra, bem como a extensão do 

cronograma do projeto. 

Conhecer o atual estado geral de conservação na cidade é fundamental para a definição de 

estratégias de intervenção, direcionadas para a resolução dos problemas identificados e para efetuar 

uma adequada gestão dos riscos inerentes. No total dos 52 496 edifícios recenseados no município de 

Lisboa em 2011, cerca de 54% não apresentavam necessidades de reparação, 43% apontavam para 

essa necessidade (destes, 10% careciam de grandes reparações – 2 306 edifícios) e 3% encontravam-

se “muito degradados”, representando um total de 1 586 edifícios (Instituto Nacional de Estatística, 

2011). Em Fevereiro de 2016, a Unidade de Coordenação Territorial (UCT) da CML atualizou o estado 

de conservação do edificado do município, Figura 3.6. 
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Figura 3.6 – Estado de conservação do edificado pelas diversas zonas de Lisboa 

(Fonte: Câmara Municipal de Lisboa, 2016a) 

De acordo com estes dados, 27,5% dos edifícios em “mau” e “péssimo” estado de conservação 

encontravam-se devolutos ou parcialmente devolutos. Do total dos 2125 edifícios devolutos, 

aproximadamente 300 pertenciam à CML e os restantes distribuíam-se pela banca, seguradoras e 

fundos, como os principais proprietários. A propagação e permanência de edifícios devolutos em fundos 

de investimento imobiliário permitiria manter este tipo de edifícios estagnados, sem perda de dinheiro 

para os proprietários devido às isenções fiscais existentes e travando, deste modo, projetos de 

reabilitação. 

Documentação técnica 

Referido no ponto anterior como uma das causas para a incorreta avaliação técnica do 

edificado e do solo, é crucial obter a sua documentação, precisa e atual. As incoerências entre a 

documentação e o objeto podem determinar a intervenção das entidades fiscalizadoras e 

consequentemente originar conflitos e/ou atrasos no projeto global, bem como a necessidade de se 

efetuarem alterações de projeto e/ou obras adicionais de reabilitação para que o objeto fique coerente 

com a documentação. 

Existe a possibilidade da Câmara Municipal de Lisboa não possuir os projetos originais ou não 

estarem conforme o atual edificado devido às diversas alterações realizadas ao longo do tempo, que 

não foram registadas em projeto, nomeadamente a alteração de elementos estruturais e construtivos 

como a inclusão de mais um piso. 

Complexidade construtiva 

Existe a necessidade de adequar o objeto, a qualidade ou grau de exigência e a tecnologia 

construtiva utilizada (Kuo & Ji, 2011) na sua reabilitação, de acordo com as normas e padrões 

estabelecidos ao seu uso futuro e público alvo. A complexidade construtiva e do projeto traduz-se, 

nestes casos, na dificuldade em  reconverter o edificado, de acordo com os novos requisitos funcionais 

e estruturais e, simultaneamente, de acordo com as intenções do cliente e respetiva finalidade, tendo 

em conta o grau de exigência e a facilidade de execução em obra. Esta complexidade pode aumentar 

caso se tratem de objetos de valor histórico, visto que podem ser necessárias autorizações e licenças, 

bem como a utilização de materiais e tecnologias construtivas específicas, que requerem recursos e 

mão de obra especializados (Apollo & Brzezicka, 2014). Concretamente em Lisboa, devido ao 

terramoto de 1755 e a subsequente adoção da construção pombalina, surgem agora dificuldades 
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técnicas em manter toda a estrutura, como as “cruzes de Santo André”, sem alterar o tipo de materiais, 

mas apenas realizando um reforço da mesma. À semelhança dos restantes fatores de risco 

identificados, incluídos na categoria dos riscos técnicos, quantifica-se o atraso no cronograma, 

adicionando a agravante referente aos trabalhos específicos. 

Erros e omissões do projeto 

A fase em que se detetam os erros e omissões contidos no projeto influencia o seu nível de 

impacto. Caso sejam detetados antes da execução da atividade, o impacto reduz-se ao atraso do 

cronograma que possa advir da alteração do projeto. Por outro lado, dependendo da complexidade, o 

empreiteiro pode comunicar o erro ou omissão e a solução a implementar em obra, que será 

posteriormente refletida no projeto, evitando esse mesmo atraso. No entanto, se o erro for detetado 

após a sua execução em obra é necessário acrescentar os custos inerentes à sua correção (pode 

incluir demolição e reconstrução) bem como a duração da mesma. São frequentemente despoletados 

pela alteração dos materiais estruturais (geralmente de madeira para betão armado) e do plano 

funcional ou do uso, deficiente avaliação técnica do edificado e do solo, avaliação errada dos 

assentamentos ou mesmo a junção dos vários projetos de especialidades que podem ser incompatíveis 

(Apollo & Brzezicka, 2014). Tanto os erros de projeto como as omissões podem gerar conflitos entre 

stakeholders nomeadamente entre projetistas e empreiteiros, fator de risco abordado na categoria dos 

riscos de gestão. 

Alterações ao projeto 

Estes trabalhos são despoletados pela alteração das condições económicas ou potencial de 

valorização, avaliações técnicas pouco rigorosas ou de forma a cumprirem normas, padrões e 

regulamentos estabelecidos. É também possível que surjam novas pretensões por parte do investidor 

que, no decorrer da empreitada, decide efetuar alterações para adequar ao público alvo e ao seu 

modelo de negócio, de forma a maximizar os retornos. É quantificado o atraso no cronograma bem 

como os trabalhos adicionais. 

Acessibilidades e capacidade de armazenamento 

A tecnologia construtiva adotada tem de ter em conta o espaço envolvente e do objeto a 

reabilitar, nomeadamente a dificuldade no seu acesso. Isto porque é necessário garantir as 

acessibilidades não só de circulação de maquinaria, como espaço para a sua manobragem. Por outro 

lado, é também necessário garantir área disponível para a instalação do estaleiro, com o objetivo de 

armazenar materiais e equipamentos. O facto de não haver área disponível, pressupõe a compra de 

produtos pré-fabricados e respetiva entrega próximo da sua efetiva utilização em obra, podendo originar 

custos extra não só com os próprios materiais mas também ao nível de gestão e atraso de projeto. 

Solidez da reabilitação 

Este risco, não identificado na revisão bibliográfica, pretende abordar as eventuais quebras das 

regras em obras de reabilitação urbana, nomeadamente em termos de normas e padrões ou mesmo 
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alterações deliberadas em obra, não refletidas em projeto. No fundo referencia o potencial impacto de 

medidas conscientes, contrárias aos projetos elaborados ou à legislação vigente. Como os restantes 

riscos técnicos, justifica-se quantificar o atraso e o custo adicional dos trabalhos. 

Qualidade construtiva e anomalias 

Uma boa qualidade construtiva assume-se sem anomalias detetadas à posteriori, sem peças 

defeituosas, sem necessidade de substituição ou reparação durante o período de vida útil dos 

materiais, assumindo o correto uso para que foram desenvolvidos. Considera-se o grau de exigência, 

rigor e pormenor do empreiteiro na execução das suas atividades, em concordância com o projeto. 

Admita-se uma receção provisória após conclusão e entrega da obra ao proprietário. São as anomalias 

identificadas que serão contabilizados restando apenas duas formas de abordar o tema. Ou se aceitam 

sob reserva, ou se corrigem com as inerentes consequências. Requer também experiência dos 

trabalhadores e qualidade dos materiais utilizados. Com o objetivo da sua quantificação, assume-se o 

valor despendido em todas as atividades de substituição, demolição e reconstrução associadas a 

anomalias, não só durante a fase de reabilitação como após o término da obra e durante a vida útil do 

projeto. 

Vestígios arqueológicos 

Este fator de risco da reabilitação urbana, não identificado antes por nenhum dos autores, 

deverá também ser proposto e avaliado neste contexto. Antes de qualquer obra ser iniciada é 

necessário consultar a Planta de Ordenamento / Qualificação do Espaço Urbano do Plano Diretor 

Municipal em vigor, de forma a avaliar as condicionantes arqueológicas e os termos da mesma (Nível 

I, Nível II ou Nível III). Também ter-se-á em conta se as obras implicam escavações, se se tratam de 

espaços históricos e culturais, ou se confinam alguma estrutura patrimonial identificada (como seja o 

caso das Muralhas de Lisboa, classificadas como Monumento Nacional). Para estes casos deverá ser 

consultado um arqueólogo que defina um plano de trabalhos arqueológicos a implementar, bem como 

o respetivo acompanhamento e monitorização da obra e que os assuma junto da tutela (Direção Geral 

do Património Cultural). No entanto, se se tomar como exemplo a reabilitação e restauro da sede do 

Banco de Portugal (Banco de Portugal, 2012), situado na Rua do Comércio em Lisboa, verifica-se a 

imprevisibilidade de quantificar estes custos. Durante as escavações de reabilitação do banco foi 

encontrada parte da muralha de D. Dinis bem como da primitiva cabeceira do altar-mor. Os trabalhos 

foram suspensos pelo IGESPAR, por 5 meses, com um custo imputado ao dono de obra de 1 380 000€. 

Serve este exemplo para elucidar relativamente à volatilidade deste risco que não se relaciona 

diretamente com qualquer valor orçamentado da empreitada ou do projeto e que, no limite, pode colocar 

em causa o investimento.  

Tendo em consideração a história da cidade de Lisboa, existe a probabilidade de ocorrerem 

derrapagens admitindo, tal como nos restantes riscos técnicos, o atraso no cronograma e os trabalhos 

adicionais que o investidor / construtor é, por lei, obrigado a imputar. 
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3.4.2. Riscos de gestão 

Interação com os stakeholders 

Um projeto de reabilitação urbana pressupõe uma elevada quantidade de stakeholders, com 

distintos interesses, objetivos e especialidades. Os obstáculos de comunicação e a gestão dos mesmos 

pode despoletar a maioria dos riscos mencionados, existindo alguns autores que abordam este tema, 

nomeadamente a gestão de stakeholders em projetos de reabilitação urbana (Aaltonen et al., 2008; 

Radulescu et al., 2016). Importa avaliar também a saliência de cada stakeholder ou seja, o potencial 

que têm de influenciar a decisão (Aaltonen et al., 2008; Radulescu et al., 2016). Quanto mais 

stakeholders existirem, maior a probabilidade de existirem conflitos ou desentendimentos. Mantém-se 

a quantificação das variáveis referentes ao atraso no cronograma e trabalhos adicionais. 

A Figura 2.2, apresentada na revisão bibliográfica, deve ser extrapolada e adaptada a cada 

projeto específico, comparando com o diagrama de relações entre os principais stakeholders, efetuado 

para as condições atuais, para que um projeto com estas características seja aplicado na zona histórica 

da cidade de Lisboa. 

Custos de gestão 

Um projeto de reabilitação urbana para prestação de serviços de alojamento local necessita de 

uma cuidada gestão em todas as fases do projeto. De acordo com o estudo promovido pela AHRESP 

(Marketing FutureCast Lab & Sítios S.A., 2017), 51% dos proprietários têm gestão do alojamento local 

como atividade principal. Com o objetivo de quantificar este custo de gestão assume-se, de forma 

simplificada, a remuneração base média mensal dos trabalhadores por conta de outrem (PorData, 

2017), fixada em 913,9 € em 2015, no entanto ressalva-se que a remuneração de um gestor de vários 

alojamentos locais pode ser consideravelmente superior. 

Plano de implementação do projeto 

Um adequado plano de implementação inclui quantidades, preços unitários e cronogramas 

exatos das atividades inseridas em cada fase do projeto. Previne a sobreposição dessas mesmas 

atividades e permite reduzir a probabilidade de não cumprimento dos prazos estipulados 

nomeadamente acautelando a morosidade no fornecimento de materiais e equipamentos e colocando 

à disposição os recursos humanos e materiais necessários na data prevista. Pode permitir também a 

redução da capacidade de armazenamento em obra, neste caso a área de estaleiro. Concretamente 

em relação à sobreposição de obras, estas podem obrigar à necessidade de trabalhos adicionais, seja 

devido ao recurso excessivo de subcontratações (Apollo & Miszewska-Urbanska, 2015), ou a 

simultaneidade de obras de reabilitação de edifícios com obras de infraestruturas ou com a alocação 

de inquilinos. Sublinha-se a importância da inclusão de um plano de gestão de stakeholders no plano 

de implementação, pelo facto de ser a origem de grande parte dos riscos mencionados. Este processo 

de planeamento necessita de monitorização de forma a ser adaptável e corrigível à medida que o 
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projeto avança. Caso não exista ou não seja respeitado o plano de implementação do projeto será, 

desta forma, quantificado o atraso no cronograma e o valor adicional despendido e não programado. 

Contrato entre investidor e empreiteiro 

O contrato entre o investidor e o empreiteiro consta do artigo 1207º do Código Civil segundo o 

qual este é “o contrato pelo qual uma das partes se obriga em relação à outra, a realizar certa obra, 

mediante um preço”. Ambas as partes têm benefício no tipo de contrato celebrado tendo em conta a 

oportunidade de definirem a partilha de riscos. Importa ao investidor aplicar multas no caso de não ser 

respeitado o cronograma previsto. Já o empreiteiro tem interesse em definir o modo de pagamento à 

medida que são efetuados os serviços e aplicados determinados materiais, simultaneamente 

garantindo liquidez financeira para a execução do projeto e salvaguardando-se de alterações da 

situação económica do investidor. Caso não seja definido no contrato a aplicação de multas ou 

incentivos e admitindo que o caderno de encargos contém todos os trabalhos necessários, o impacto 

é absorvido pelo investidor (Kuo & Ji, 2011; Apollo & Brzezicka, 2014; Attakora-Amaniampong et al., 

2014). 

3.4.3. Riscos legislativos 

Eleições e circunstâncias políticas 

As eleições e circunstâncias políticas podem provocar a inversão do atual comportamento dos 

mercados, a subida das taxas de juros e consequente dificuldade no acesso a financiamento, bem 

como podem motivar quebras na procura e nas taxas de ocupação dos estabelecimentos. É 

considerada a possibilidade de administração de leis injustas, falta de aplicação da lei, níveis de 

corrupção, perigos de expropriações e nacionalizações e até de revoluções políticas. Admite-se como 

uma das causas pela qual a maioria dos riscos mencionados ou modos de falha sofrem alterações não 

previstas. Desta forma não é quantificado este fator de risco especifico, mas sim as consequências nos 

restantes, mencionados ao longo da metodologia. 

Portugal sofreu uma alteração do partido político em governação, em 26 de Novembro de 2015, 

no entanto não sofreu significativas alterações tanto legislativas como económicas, financeiras ou 

fiscais que sejam relevantes para a reabilitação e alojamento local em Lisboa. Exceção feita na carga 

fiscal em sede de IRS/IRC como se verificará à posteriori. 

Alterações legislativas 

A definição do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), aliado ao Regime Jurídico das 

Obras em Prédios Arrendados (RJOPA) e ao Regime Excecional de Reabilitação Urbana (RERU), para 

além dos incentivos fiscais, permitiu dinamizar o mercado no momento em que a construção nova 

deixou de ser prioridade dos investidores e aumentou a atratividade em reabilitar os centros históricos 

de Lisboa e Porto (Ribeiro, 2008; Neto et al., 2014). Após inúmeros avanços e recuos, com revogações 

e alterações de Decretos-Lei, criação e extinção de órgãos públicos responsáveis pelo 
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desenvolvimento e promoção de iniciativas de reabilitação urbana (Sociedades de Reabilitação Urbana 

- SRU), só com a identificação de um dos principais entraves à reabilitação urbana é que o paradigma 

sofreu alterações. Na Tabela 3.2 encontra-se bem patente a existência de uma grande percentagem 

de contratos de arrendamento de longa duração, no âmbito das iniciativas de proteção de aluguer, 

impostas pela administração ditatorial nos anos 40 e 50 que, aliado ao exponencial crescimento urbano 

dos anos 80 e 90 (Neto et al., 2014), foi determinante para a aprovação e implementação da nova lei 

do arrendamento urbano. 

Tabela 3.2 – Alojamentos arrendados segundo o escalão de renda e época do contrato do arrendamento (%), Lisboa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2012 

O principal objetivo desta nova lei foi dinamizar o mercado de arrendamento, ou seja, aumentar 

a oferta de imóveis para este fim, combatendo a inflexibilidade em relação aos processos de 

reabilitação, que derivaram de duas questões centrais: os proprietários não geravam retornos 

suficientes para efetuar as manutenções, sendo necessário renegociar as rendas mais antigas e os 

processos de despejo eram extremamente difíceis, nomeadamente em casos onde o edifício precisava 

de renovação urgente ou era um produto imobiliário bastante atrativo para usos de serviços turísticos. 

Esta alteração à lei do arrendamento urbano tem o poder de fazer flutuar o preço do imóvel com a 

variação da sua oferta - introdução de imóveis no mercado de venda. Por outro lado, se a procura for 

crescente e não existir oferta, pode exponenciar e inflacionar o mercado. 

O Regime Jurídico das Obras em Prédios Arrendados (RJOPA) sofreu alterações com o 

Decreto-Lei n.º30/2012, de 14 de Agosto e posteriormente com o Decreto-Lei n.º79/2014, de 19 de 

Dezembro, que adotou uma linha de continuidade, com o objetivo de agilizar e dinamizar a realização 

de obras em prédios arrendados, focando-se essencialmente na diminuição drástica dos regimes de 

exceção mais favoráveis ao arrendatário, no entanto, permitindo ao subarrendatário invocar os direitos 

conferidos ao arrendatário. Assim, a reabilitação integral dos edifícios dá direito imediato à resolução 

do contrato de arrendamento de forma definitiva, no entanto já foi aprovado no parlamento uma projeto 

de lei que visa essencialmente, a criação de um Regime de Classificação e Proteção de Lojas e 

Entidades com Interesse Histórico e Cultural, de forma a garantir a estes estabelecimentos uma 

proteção contra o aumento expressivo das rendas e uma proteção em caso de obras de requalificação 

profunda ou demolição, impedindo o despejo. De igual forma pretende proteger as pessoas com mais 

de 65 anos, aplicando um prolongamento do período transitório por 10 anos. 

Escalão de Renda <100 € 100-200 €  200-400 € 400-650 € >650 € Total 

Época  
N.º 

arrendamentos 
38.451 14.030 20.198 16.080 10.154 98.913 

Antes de 1975 29.350 19,3 % 6,0 % 4,0 % 0,3 % 0,1 % 29,7 % 

1975-1990 17.173 9,9 % 3,6 % 3,3 % 0,4 % 0,1 % 17,3 % 

1990-2005 22.137 8,4 % 3,7 % 5,6 % 3,2 % 1,6 % 22,4 % 

>2005 30.253 1,3 % 0,9 % 7,5 % 12,4 % 8,5 % 30,6 % 

Total 98.913 38,9 % 14,2 % 20,4 % 16,2 % 10,3 % 100,0 % 
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O Regime Excecional de Reabilitação Urbana (RERU) permite que não sejam exigidos 

determinados parâmetros que são para a construção nova e tem como objetivo, em complemento das 

medidas consagradas no Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro e da redação dada pelo Decreto-

Lei n.º32/2012 de 14 de Agosto, dispensar as obras de reabilitação urbana, sujeitas a determinadas 

normas técnicas aplicáveis à construção devendo, nesse sentido, ser olhada e regulada de acordo com 

a sua diversidade. Procurou flexibilizar e simplificar os procedimentos de criação de Áreas de 

Reabilitação Urbana, criar procedimentos simplificados de aprovação de projetos e criar o conceito de 

operações de reabilitação urbana isoladas onde são integradas as operações urbanísticas de 

reabilitação que tenham por objetivo edifícios ou frações autónomas, construídos há, pelo menos, 30 

anos e nos quais, em virtude da sua situação de degradação, se justifique uma intervenção de 

reabilitação, destinada a conferir adequadas características de desempenho e de segurança funcional, 

estrutural e construtiva. A concretização deste tipo de operações de reabilitação deve cumprir um 

conjunto de requisitos previstos na lei, nomeadamente a preservação das fachadas, a manutenção dos 

elementos arquitetónicos e estruturais de valor patrimonial, manutenção do número de pisos acima do 

solo e no subsolo, bem como a configuração da cobertura e a não redução da resistência estrutural do 

edifício. Posteriormente, o Decreto-Lei n.º53/2014 de 8 de Abril estabeleceu um regime excecional e 

temporário, que permite que se conceda ao promotor a dispensa da aplicação de várias normas de teor 

técnico, com impacte na inserção urbana e características do edifício, nas acessibilidades por pessoas 

portadores de deficiência física, nos requisitos acústicos, na eficiência energética e qualidade térmica, 

normas legais ou regulamentares supervenientes à construção original. Caso o regime seja alterado 

ou termine a sua vigência em 2021, tal como estipulado, pode obrigar a um acréscimo do valor 

despendido nas reabilitações nomeadamente para cumprir determinados requisitos supervenientes à 

construção original. 

A alteração à lei do arrendamento deu condições para que fosse posteriormente criado o 

Regime Jurídico de Exploração dos Estabelecimentos de Alojamento Local (RJEEAL), no Decreto-Lei 

n.º128/2014, de 29 de Agosto, que veio dar cobertura legal a esta nova realidade e contribuir ainda 

mais para a atratividade deste produto imobiliário para usos de serviços turísticos. Este regime foi 

ajustado no Orçamento de Estado para 2017, sobretudo no que diz respeito ao enquadramento dos 

tipos de alojamentos locais que, com características diferentes, deixaram de ser colocados no mesmo 

grupo de estabelecimentos de hospedagem. Foram separados os alojamentos coletivos dos 

alojamentos particulares ou seja, quem tem uma casa particular e recebe hóspedes tem um perfil, quem 

tem um alojamento que tem um carácter mais público tem outro perfil. Caso se decidisse equiparar e 

aproximar o RJEEAL ao Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamento dos 

Empreendimentos Turísticos (RJIEFET), constituído por maiores restrições, inviabilizaria grande parte 

da atividade de alojamento local na zona histórica da cidade de Lisboa, constituída predominantemente 

por alojamentos na modalidade de apartamentos, provenientes de reabilitação e sem possibilidade de 

atingir determinados requisitos dos empreendimentos turísticos. De igual modo, a introdução de 

restrições de mercado, incluindo leis que banem ou colocam especiais restrições em arrendamentos 

inferiores a 30 dias, como já se verificou em várias cidades como Barcelona, que suspendeu as licenças 
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de alojamento local em 2014, Londres que restringiu a um máximo de 90 noites/ano, Amesterdão a 60 

noites/ano, Berlim, Nova Iorque, Chicago, entre outras, surtiria o mesmo efeito. 

As alterações legislativas variam de acordo com a localização da implementação do projeto de 

investimento e, devido à amplitude do impacto que qualquer alteração pode provocar, os regimes 

referidos não serão quantificados ou traduzidos para valores numéricos à semelhança das eleições e 

circunstâncias políticas. Admite-se que o impacto que as alterações legislativas podem causar é já 

quantificado nos restantes fatores de risco enumerados nesta dissertação. 

Burocratização de processos 

A CML tem vindo a desenvolver um conjunto de serviços e funcionalidades, no sentido de 

estabelecer um único ponto de atendimento para os vários contactos, bem como circuitos com 

interlocutores pré-definidos, gestores de projeto e disponibilização de formulários online e de um 

conjunto de informação especializada. Mantém-se em curso o processo de descentralização municipal 

de competências para freguesias e um processo de simplificação administrativa, como seja o 

Licenciamento na Hora e o Alvará Já. A criação do Balcão Nacional do Arrendamento (BNA) assegura 

a resolução extrajudicial do contrato de arrendamento através do Procedimento Especial de Despejo 

(PED). Também a necessidade de obtenção de prévia sentença judicial de despejo foi substituída pela 

mera necessidade de notificação do inquilino, comunicando-lhe a denúncia do respetivo contrato de 

arrendamento. Por sua vez, a Portaria n.º98-A/2015 veio impor obrigações declarativas como a 

comunicação de contratos de arrendamento, a emissão dos recibos das rendas, a declaração anual 

das rendas e o cumprimento das obrigações por terceiros. Foi ainda substituída a necessidade de pré-

aprovação municipal do projeto de realização de obras, pela mera necessidade de comprovar que o 

procedimento de controlo prévio da operação urbanística a efetuar no locado foi iniciado.  

Em relação à exploração de estabelecimentos de alojamento local, os operadores devem 

registar o estabelecimento na respetiva Câmara Municipal, através de comunicação prévia, utilizando 

para o efeito o Balcão Único Eletrónico (BUE), que indica o número de registo automático do alojamento 

local no RNAL- documento emitido pelo BUE. Desta forma não é necessário esperar por nenhum 

processo de licenciamento ou autorização, nem constituir sociedade. O documento emitido no BUE 

permite a abertura ao público no próprio dia e não se paga qualquer taxa. Também não é necessário 

pedir autorização ao condomínio e todas as plataformas passam a ser obrigadas a apresentar o número 

de licença do alojamento local anunciado. Por outro lado, a complexidade e extensa legislação 

necessária a cumprir afasta muitos investidores, principalmente os de pequena dimensão, que não 

recorrem a empresas de gestão de empreendimentos turísticos e de estabelecimentos de alojamento 

local nem contratam os serviços de um Contabilista Certificado (C.C.) nem de um advogado. Existem 

algumas sanções para o não cumprimento das obrigações, para além da possibilidade de ainda sofrer 

sanções acessórias (perda de objetos e outras limitações): 

• Não comunicação ao SEF de hóspedes de nacionalidade estrangeira - coima de 100 a 2 000 

€ - art. 203º do Decreto-Lei n.º 23/07, de 4 de Julho; 
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• Promoção de apartamentos não registados ou em inconformidade constitui uma ilegalidade 

para as quais estão previstas várias sanções que podem atingir os 4 000€ no caso de pessoas 

singulares e 35 000 € no caso de pessoas coletivas, Decreto-Lei n.º 128/204 e Decreto-Lei 

n.º63/2015; 

• Ausência do número de registo na publicitação pode resultar numa coima de 125 € a 32 500 €, 

art. 23º do Decreto-Lei 128/2014, de 29 de Agosto. 

A entrega da Declaração Periódica do IVA pelos sujeitos passivos do regime normal ou pelos 

Contabilistas Certificados poderá ser feita, via Internet, dentro do prazo legal, isto é, até dia 10 do 

segundo mês seguinte àquele a que respeitam as operações ou até ao dia 15 do segundo mês seguinte 

ao trimestre a que respeitam as operações se tiverem respetivamente, a periodicidade mensal e 

trimestral (art. 27º e 41º do Código do Imposto de Valor Acrescentado - CIVA). Após estes prazos, as 

declarações poderão continuar a ser remetidas através da utilização deste serviço ficando, no entanto, 

sujeitos ao pagamento de uma coima de 15% do valor a liquidar, de acordo com o previsto no Regime 

Geral de Infrações Tributárias (RGIT). 

Admite-se que existe uma resposta eficaz ao risco através da contratação de um Contabilista 

Certificado (C.C.). Pode assumir-se um valor médio de 400 €/ano para uma fração. A este valor somam-

se 150 €/ano por cada fração adicional. 

3.4.4 Riscos económicos 

Inflação 

Para este caso particular, a inflação traduz-se no aumento dos preços, quer dos materiais quer 

dos serviços de construção. A inflação medida pela taxa de variação do Índice Harmonizado de Preços 

no Consumidor (IHPC) deverá aumentar progressivamente ao longo do horizonte de projeção, de 0,6% 

em 2016 para 1,4%, 1,5% e 1,5% em 2017, 2018 e 2019 respetivamente (Banco de Portugal, 2016). 

Os dados reais mais recentes de inflação apontam para um valor muito moderado do crescimento dos 

preços com uma suave aceleração para os próximos anos. Se nos focarmos na taxa de inflação média, 

esta já atingiu o valor de 20,9% em 1978, no entanto tem vindo a descer ao longo dos anos, atingindo 

o valor de -0,8% em 2009 e -0,3% em 2014. Em 2013 e 2015 tiveram taxas de 0,3% e 0,5% 

respetivamente (Pordata, 2016). Também deverá ser considerada inflação para os consumíveis como 

amenities ou manutenções durante o período de exploração. Admitindo um horizonte de projeto de 10 

anos e as previsões previamente enunciadas, considera-se a relação deste risco económico nos riscos 

financeiros ou seja, admite-se o impacto da inflação no Valor Atual Líquido (VAL) ou na Taxa Interna 

de Retorno (TIR) do projeto. Para este exercício, assume-se a volatilidade dos preços do imóvel e taxa 

de liquidez e de risco nulo conhecidas e constantes ao longo do período de desenvolvimento. Admite-

se uma taxa de inflação de 1,4 %, taxa de liquidez de 0 % e taxa de risco nulo de 2,875 %, o equivalente 

a obrigações do tesouro a 10 anos. Falta ainda adicionar o prémio de risco que é a diferença entre o 

rendimento de um investimento arriscado em comparação com um investimento seguro. Não existindo 

em Portugal séries de rendibilidades de investimentos em reabilitação urbana para explorar como 
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alojamentos locais, que possam ser utilizados com alguma segurança e rigor para o cálculo de prémios 

de risco, adotou-se o valor de 3,5%. Comparativamente com o mercado acionista é um valor mais 

baixo, mesmo comparado com ações especificas com menor volatilidade. No caso deste mercado 

acionista, é frequente assumir o prémio de risco entre 4 e 8 %. Assim, a taxa de atualização nominal 

resulta da soma das taxas anteriores, ou seja, 7,775 %. 

Recessão mundial e crise económica 

Portugal viveu, num passado recente, uma crise económica despoletada pelas consecutivas 

revisões em baixa dos níveis de rating e consequente aumento dos juros da dívida pública portuguesa 

que, aliado ao fraco desempenho da balança comercial, agravou a situação económica do país. 

Tratam-se de mercados altamente contagiantes, que propagam com facilidade o seu efeito para outros 

mercados relacionados. Torna-se difícil prever uma recessão mundial ou crise económica e é 

quantificado através das consequências que provoca noutros fatores de risco. 

3.4.5. Riscos financeiros 

Liquidez financeira 

As ações e títulos são associados a investimentos de elevada liquidez e transacionados em 

mercados   públicos   e   eficientes   contudo,  é   nos   investimentos  considerados  ilíquidos  como  o 

Imobiliário, que mais importância assume o risco de liquidez. 

Com a desvalorização das casas em Portugal, tornou-se relativamente barato investir e atingir 

uma taxa de retorno aliciante. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), Portugal é o país onde o preço das casas mais desvalorizou desde o ano 2000 – 

cerca de 26% (OECD, 2016), no entanto regista uma recente valorização, que em algumas zonas é de 

dois dígitos. A venda imediata do edificado é uma utopia e a avaliação do risco de liquidez de 

investimento imobiliários pode ser quantificada através de uma ferramenta analítica – Fator de Risco 

de Liquidez (FRL), sendo necessário um desconto em relação ao atual valor de mercado para reduzir 

o tempo médio de venda ou time on market (TOM) (Cheng et al., 2013). Naturalmente o atual valor de 

mercado bem como o TOM dependem da relação oferta/procura. Assim, assume-se o rendimento 

coletável obtido por cada mês antecipado, subtraído à percentagem de desconto efetuado no atual 

valor de mercado do edificado. 

Taxas de juro bancárias 

A taxa de juro deriva de várias questões políticas, relacionadas com a credibilidade do país e 

dos bancos, expressa nas notações atribuídas pelas agências de rating internacionais. O Banco Central 

Europeu (BCE) e o BdP preveem que as taxas de juro EURIBOR, valor de referência para as taxas de 

juro de empréstimos bancários, se mantenham nos níveis atuais ou até mais baixos por um longo 

período. As EURIBOR são fixadas pelas médias das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona 

euro estão dispostos a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário. Neste momento, se 
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considerarmos a média aritmética simples da taxa EURIBOR a 12 meses, o valor é mesmo negativo. 

No entanto, apesar das indicações do BdP no sentido de subtrair ao spread cobrado, os bancos 

portugueses assumem 0%. A atual redução deve-se também à política de compra de divida pública por 

parte do BCE, iniciada em Março de 2015, no montante de 1,45 mil milhões de euros por mês. A medida 

estendeu-se a toda a zona euro e totalizou 60 mil milhões de euros por mês que estiveram disponíveis 

nas diversas economias. Os excedentes de liquidez estimularam consumos e originaram novos 

investimentos, o que pode traduzir-se, no setor imobiliário, num aumento da procura. Como a oferta 

disponível é previsivelmente insuficiente, há margem para uma subida de preços. 

Tendo em conta que os bancos não refletem a EURIBOR negativa, assume-se uma taxa de 

juro média de 0,0% e um spread constante ao longo de todo o projeto. 

Requisitos para empréstimos bancários 

É importante analisar se a empresa preenche os requisitos necessários para a obtenção do 

empréstimo bancário. Estes requisitos variam consoante a saúde financeira do país, das entidades 

bancárias e do próprio requerente. A sua estabilidade financeira, o valor do empréstimo e o risco 

associado ao projeto determinam a taxa de spread a aplicar pelo banco. Por outro lado, a diminuição 

do montante emprestado relativamente ao valor total do projeto, assumindo por exemplo 80% de 

financiamento, pode inviabilizar o projeto caso não se obtenha financiamento dos restantes 20%. Desta 

forma considera-se este risco não quantificável visto tratarem-se de pré-requisitos que podem ser 

validados previamente. 

Modelo financeiro 

O plano de implementação do projeto deve estar em consonância com o modelo financeiro. Se 

o investidor necessitar de requerer um empréstimo bancário, irá definir os valores a receber e os 

intervalos entre tranches, de modo a permitir honrar os compromissos e evitar a sua própria falta de 

liquidez bem como a dos empreiteiros e fornecedores. Deve ser acautelado qualquer problema 

financeiro de compradores, inquilinos ou hóspedes e calcular convenientemente a rentabilidade do 

projeto. Um modelo financeiro inadequado pode originar várias consequências desde a inviabilidade 

do projeto devido à falta de financiamento ou de rentabilidade e/ou atraso de uma atividade com 

repercussões no cronograma do projeto global. 

3.4.6. Riscos fiscais 

Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas 

O Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) incide sobre as 

transmissões a título oneroso, do direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito, sobre 

bens imóveis. O IMT é devido pelas pessoas, singulares ou coletivas, para quem se transmitem os 

bens imóveis, incidindo sobre o valor constante do ato ou do contrato ou sobre o valor patrimonial 
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tributário dos imóveis, consoante o que for maior. A taxa de imposto referente ao IMT é calculada de 

acordo com a seguinte Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – IMT 2017 – Prédios urbanos destinados exclusivamente a habitação 

 

 

 

 
 

Fonte: CIMT, 2017 

A Tabela 3.4 apresenta as isenções, de acordo com a finalidade para a qual se pretende. 

Tabela 3.4 – Benefícios em sede de tributação do património - IMT 

Art. 

45º 

do 

EBF 

 

Condições de 

isenção 

• As obras deverão ser enquadradas na definição de “reabilitação urbanística”; 

• O adquirente deve iniciar as obras no prazo de três anos a contar da aquisição; 

• As obras deverão ser certificadas pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 
I.P., ou pela câmara municipal; 

• Deve ser atribuída uma classificação energética igual ou superior a A ou quando, na 
sequência da reabilitação, lhe seja atribuída classe energética superior à anteriormente 
certificada, em pelo menos dois níveis, nos termos do Decreto-Lei n.º 118/2013, com 
exceção dos casos em que tais prédios se encontrem dispensados de um ou mais 
requisitos de eficiência energética, nomeadamente nos termos do disposto no art. 6.º do 
Decreto-Lei n.º 53/2014; 

• Regime não cumulável com outros benefícios fiscais, podendo optar por outro mais 
favorável. 

Procedimento 

de aplicação 

 

• A câmara municipal verifica a situação do prédio no início e conclusão da ação de 
reabilitação e emite a certificação urbanística; 

• Após a conclusão das obras é atribuída a respetiva certificação energética; 

• A câmara municipal comunica, no prazo de 30 dias, a situação do prédio ao serviço de 
finanças (AT); 

• O serviço de finanças promove, no prazo de 15 dias, a anulação da liquidação do IMT e 
subsequentes restituições. 

 

Condições de 

isenção 

• Aquisição de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado 
exclusivamente a habitação própria e permanente; 

• Imóvel objeto de ação de reabilitação iniciada após 1 de Janeiro de 2008 e concluída 
até 31 de Dezembro de 2020; 

• Primeira transmissão onerosa do prédio após ação de reabilitação; 

• Imóvel localizado na “Área de Reabilitação Urbana” ou imóvel arrendado, passível de 
atualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e seguintes do NRAU; 

• Dependente de deliberação da assembleia municipal nos termos do n.º do artigo 12.º 
da Lei das Finanças Locais; 

• Regime cumulável com outros benefícios art. 71.º EBF. 

Procedimento 

de aplicação 

• A câmara municipal ou outra entidade legalmente habilitada verifica o início e 
conclusão das ações de reabilitação e certifica o estado do imóvel; 

• A câmara municipal comunica diretamente ao serviço de finanças a situação do imóvel. 

Fonte: Romão & Everaert, 2016; EBF, 2016 

Imposto Municipal sobre Imóveis 

O Imposto Municipal sobre Imóveis incide sobre o valor patrimonial tributário dos prédios 

rústicos e urbanos situados em território português, constituindo receita dos municípios onde os 

mesmos se localizam. As taxas variam consoante o tipo de prédio, sendo entre 0,3% e 0,45% no caso 

de prédios urbanos avaliados - Art. 112º (CIMI, 2017). A Tabela 3.5 revela os benefícios atualmente 

em vigor, relativos a este imposto específico. 

 

Valor sobre o qual incide o IMT Taxa Parcela a abater 
- 92 407 € 1 % 0,00 € 

92 407 € 126 403 € 2 % 924,07 € 

126 403 € 172 348 € 5 % 4 716,16 € 

172 348 € 287 213 € 7 % 8 163,12 € 

287 213 € 550 836 € 8 % 11 035,25 € 

550 836 € - 6 % 0,00 € 
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Tabela 3.5 – Benefícios em sede de tributação do património - IMI 

 Condições de 

Agravamento 

• Elevado ao triplo no caso de prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais 
de um ano e de prédios em ruínas; 

• O município pode majorar até 30% a taxa aplicável a prédios degradados. 

Art. 

44.º do 

EBF 

Condições de 

isenção 

• Prédios classificados como monumentos nacionais ou individualmente 
classificados como de interesse público ou municipal. 

Art. 

45º do 

EBF 

Condições de 

isenção 

• Prédios urbanos objeto de reabilitação urbanística; 

• Isenção pelo período de 3 anos a contar do ano, inclusive, da emissão da licença 
camarária; 

• Regime não cumulável com outros benefícios fiscais, podendo optar por outro mais 
favorável. 

Procedimento 

de Aplicação 

• A câmara municipal verifica a situação do prédio no início e conclusão da ação de 
reabilitação e emite a certificação urbanística; 

• Após a conclusão das obras é atribuída a respetiva certificação energética; 

• A câmara municipal comunica, no prazo de 30 dias, a situação do prédio ao 
serviço de finanças; 

• O serviço de finanças promove, no prazo de 15 dias, a anulação da liquidação do 
IMI e subsequentes restituições. 

Art. 

71º do 

EBF 

Condições 

• Primeira transmissão onerosa de prédio urbano após ação de reabilitação; 

• Isenção pelo período de 5 anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da ação 
de reabilitação, podendo ser renovada por mais 5 anos; 

• Imóvel objeto de ação de reabilitação iniciada após 1 de Janeiro de 2008 e 
concluída até 31 de Dezembro de 2020; 

• Imóvel localizado na “Área de Reabilitação Urbana” ou imóvel arrendado, passível 
de atualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e seguintes do 
NRAU; 

• Dependente de deliberação da assembleia municipal nos termos do n.º do artigo 
12.º da Lei das Finanças Locais; 

• Regime cumulável com outros benefícios art. 71.º EBF. 

Procedimento 

de Aplicação 

• A câmara municipal ou outra entidade legalmente habilitada verifica o início e 
conclusão das ações de reabilitação e certifica o estado do imóvel; 

•  A câmara municipal comunica diretamente ao serviço de finanças a situação do 
imóvel. 

Fonte: Romão & Everaert, 2016; EBF, 2016 

Imposto de Selo 

A aquisição onerosa do direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito sobre 

imóveis está sujeita a imposto de selo à taxa de 0,8% - sobre o valor que serve de base (maior valor 

entre o valor de aquisição e o valor patrimonial tributário). Também o arrendamento ou 

subarrendamento, bem como o aumento das rendas estão sujeitos ao pagamento de um imposto de 

selo correspondente a 10% de uma renda mensal ou do seu aumento. 

Imposto de Valor Acrescentado 

O Imposto de Valor Acrescentado (IVA) incide sobre as transmissões de bens, nomeadamente 

materiais de construção e prestações de serviços efetuadas no território nacional, a título oneroso, por 

um sujeito passivo agindo como tal (Portal das Finanças, 2017). Atualmente, em Portugal Continental, 

o imposto aplicado é o demonstrado na Tabela 3.6. 
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Tabela 3.6 – Taxas de IVA 

 

 

     

Fonte: CIVA, 2017 

Os benefícios à reabilitação urbana baseiam-se nas verbas 2.23 e 2.24 da lista I, anexa ao 

Código do IVA, relativa a bens sujeitos à taxa reduzida atual de 6%. Com efeito, é aplicável a taxa 

reduzida de IVA às empreitadas de reabilitação que se realizem em imóveis ou espaços públicos 

localizados em Áreas de Reabilitação Urbana delimitadas, ou no âmbito de operações de requalificação 

e reabilitação de reconhecido interesse público nacional (Lista I, 2.23, CIVA) ou independentemente da 

sua localização, sejam contratadas diretamente pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 

(IHRU), bem como as que sejam realizadas no âmbito de regimes especiais de apoio financeiro ou 

fiscal à reabilitação de edifícios ou ao abrigo de programas apoiados financeiramente pelo IHRU (Lista 

I, 2.24, CIVA). Para usufruto da taxa reduzida de IVA, basta que estejam reunidas as condições das 

verbas 2.23 e 2.24 da Lista I anexa ao Código do IVA, dispensando qualquer procedimento adicional 

por parte do empreiteiro ou do dono de obra (Romão & Everaert, 2016). 

Na seguinte fase do ciclo de vida do projeto, nomeadamente na exploração do alojamento local 

e, de acordo com o Artigo 53.º do CIVA, em traços gerais, beneficia de isenção do IVA, quem não é 

obrigado a possuir contabilidade organizada para efeitos do IRS ou IRC e no ano civil anterior não 

tenha atingido um volume de negócios superior a 10 000 €. Caso não esteja no regime de isenção, é 

possível efetuar as deduções do IVA. 

Imposto sobre o Rendimento das pessoas Singulares 

O Imposto sobre o Rendimento das pessoas Singulares (IRS) incide sobre o valor anual dos 

rendimentos de determinadas categorias. Caso o valor de rendimentos previsto ultrapasse os 

200.000€, o sujeito passivo fica obrigatoriamente abrangido pelo regime de contabilidade organizada, 

no entanto, se não atingir esse valor pode optar pelo regime simplificado. 

No caso de se tratar de regime simplificado, não é possível deduzir despesas e o rendimento 

tributável obtém-se através da aplicação do coeficiente de 0,35 para apartamentos e moradias e 0.15 

para estabelecimentos de hospedagem, ou seja, significa que 65% ou 85% do rendimento obtido é 

considerado despesa, logo não está sujeito a tributação. No caso da contabilidade organizada, é 

possível deduzir todas as despesas relacionadas com a atividade e posteriormente é apurado o 

montante a tributar através da diferença entre o montante que o trabalhador fatura e as despesas 

necessárias para o desenvolvimento da atividade (CIRS, 2017). 

Relativamente aos benefícios em vigor: 

• São dedutíveis à coleta, até ao limite de 500€, 30% dos encargos suportados pelo próprio, 

relacionados com a reabilitação de imóveis localizados em Áreas de Reabilitação Urbana e 

recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação (n.º4 art. 71.º do EBF); 

Taxas Continente 
Normal 23 % 

Intermédia 13 % 

Reduzida 6 % 
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• As mais valias são tributadas à taxa autónoma de 5%, quando inteiramente decorrentes da 

alienação de imóveis situados em áreas de Reabilitação Urbana, recuperados nos termos das 

respetivas estratégias de reabilitação (n.º5 art. 71º do EBF); 

•  Os rendimentos respeitantes a unidades de participação nos fundos de investimento 

imobiliário, pagos ou colocados à disposição dos respetivos titulares, seja por distribuição ou 

por operação de resgate, são sujeitos a retenção na fonte à taxa de 10%, com algumas 

exceções previstas no n.º2 art. 71º do EBF. 

Imposto sobre o Rendimento das pessoas Coletivas 

O Imposto sobre o Rendimento das pessoas Coletivas (IRC) incide sobre os rendimentos 

obtidos através do lucro das sociedades, cooperativas, empresas públicas e pessoas coletivas. Em 

sede de IRC, o principal benefício fiscal à reabilitação urbana refere-se a fundos de investimento 

imobiliário. 

Se o anterior montante anual ilíquido de rendimentos for inferior ou igual a 200 000 € então 

pode optar-se pelo regime simplificado onde não há deduções e admite-se que 65% dos rendimentos, 

no caso de apartamentos e moradias, e 96% no caso de estabelecimentos de hospedagem constituem 

despesa, aplicando-se um coeficiente de 0,35 ou 0.04 respetivamente, e sendo utilizada a mesma 

lógica que é utilizada para o IRS. Em ambas as situações, ao valor considerado proveito ou lucro, incide 

a atual taxa de Imposto sobre os Rendimentos de pessoas Coletivas, que é de 21% para entidades 

residentes e estabelecimentos estáveis de entidades não residentes ou para entidades residentes 

consideradas PME (após os 15 000€), pois estas últimas beneficiam de uma taxa reduzida de 17% nos 

primeiros 15 000€. 

Taxas urbanísticas 

A CML aplica centenas de taxas, que variam de acordo com inúmeros fatores. Em comum têm 

apenas a unidade pela qual são apresentados, o valor unitário de taxas e receitas municipais (VUa). 

Este valor é inserido em diversas fórmulas matemáticas para obter o valor final de cada taxa, que pode 

depender da área do imóvel, localização, área de tapumes ou andaimes, dias de ocupação da via 

pública, entre outros, e que é devida no final do processo de reabilitação. Uma unidade VUa 

corresponde a 90 €. Obras exclusivamente de conservação, de reabilitação e de alteração interior de 

edifícios ou suas frações ficam isentas do pagamento das taxas previstas (RMTRAUOC, 2012). 

A isenção da Taxa pela Realização, Manutenção e Reforço de Infraestruturas Urbanísticas 

(TRIU) está prevista em obras de ampliação, através do aproveitamento do sótão ou da construção de 

um piso elevado para habitação até ao limite de 250m2 da área de construção acrescentada. A TRIU 

pode sofrer uma redução do valor em operações urbanísticas onde sejam utilizadas determinadas 

soluções técnicas ou respeitados determinados prazos relativos a obras de edificação e urbanização 

(RMTRAUOC, 2012). Também a isenção do pagamento da Taxa de Ocupação do Domínio Público e 

Privado Municipal está prevista quando esta ocupação é originada pela realização de obras de 

conservação ou de obras isentas de licenciamento ou comunicação, quando a ocupação não excede 
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4 meses o pedido de alvará de licença e a ocupação do domínio público e privado municipal. 

Ultrapassado o prazo, a emissão da licença, os aditamentos à licença para alteração da ocupação e 

as prorrogações do prazo estão sujeitos ao pagamento das taxas, reduzidas em 50% do seu valor. A 

ocupação decorrente de operações urbanísticas sujeitas a licenciamento ou comunicação, quando 

realizadas nos traçados urbanos A dos espaços centrais e residenciais, será reduzida em 50% do seu 

valor nos primeiros 4 meses (RMTRAUOC, 2012). 

Tendo em conta a dimensão das taxas, admite-se como simplificação uma percentagem do 

valor de empreitada de reabilitação. É relevante assinalar ainda a criação da Taxa Turística Municipal 

com a aprovação da definição das normas de execução a 16 de Dezembro de 2015, determinando que 

a taxa incide sobre todos aqueles que se alojam em empreendimentos turísticos ou estabelecimentos 

de alojamento local sitos no município de Lisboa. É cobrado 1€ por noite até ao máximo de 7€. 

Programas de incentivo 

Entre os diversos programas de incentivo disponíveis há dois, desenvolvidos pela Câmara 

Municipal de Lisboa, que visam exclusivamente a reabilitação de edifícios, sem restrições de uso futuro: 

1. REABILITA PRIMEIRO, PAGA DEPOIS – consiste na venda de prédios ou frações municipais 

devolutos, com obrigação do adquirente em realizar obras de reabilitação, permitindo a este 

que efetue o pagamento à CML até ao final do prazo contratualizado, incluindo o licenciamento, 

a execução das obras de reabilitação e a colocação do imóvel no mercado. Caso opte pelo 

pagamento no ato da escritura, tem um desconto de 10% sobre o valor pelo qual o ativo seja 

arrematado. A sua alienação é feita por hasta pública a partir de um valor base definido pelos 

órgãos municipais (Câmara Municipal de Lisboa, 2016); 

2. RE9 – consiste num conjunto de parcerias envolvendo as várias entidades que atuam no setor 

da reabilitação urbana assumindo a Câmara Municipal de Lisboa o papel de dinamizador e 

regulador. Trata-se de um programa mais abrangente que o Reabilita Primeiro, Paga Depois. 

Tal como o nome do programa indica, são disponibilizadas nove vantagens para a reabilitação 

dos imóveis localizados na Área de Reabilitação Urbana de Lisboa. As vantagens, já abordadas 

anteriormente, incluem a redução da taxa de IVA de 23% para 6% em mão de obra e materiais 

de construção, a isenção de IMI e IMT, a redução de 30%, até 500€, no IRS, isenção de 

determinadas taxas municipais, acessibilidade a projetos de arquitetura e engenharia, 

financiamento com condições especiais, descontos em materiais de construção em empresas 

aderentes ao programa e a possibilidade de utilização da Via Rápida da Reabilitação Urbana 

de forma a simplificar e acelerar o controlo prévio urbanístico das obras de reabilitação da 

Cidade de Lisboa (Câmara Municipal de Lisboa, 2016). 

 
Existem outros programas, designadamente a Autorização de Residência para Atividade de 

Investimento (ARI), mais conhecidos como vistos Gold e regulado pelo SEF, permite a cidadãos 

nacionais de Estados Terceiros, obter autorização de residência temporária para a atividade de 

investimento e para isso basta adquirir bens imóveis de valor igual ou superior a 500.000€, ou bens 

imóveis cuja construção tenha sido concluída há, pelo menos, 30 anos ou localizados em Área de 
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Reabilitação Urbana e posterior realização de obras de reabilitação, no montante global igual ou 

superior a 350.000€ (SEF, 2017a). Até ao final de Julho de 2017 foram concedidas 5243 Autorizações 

de Residência para Investimento (ARI), das quais 4945 por via do requisito de bens imóveis, 

representando esta modalidade cerca de 95% do total dos vistos atribuídos. Foram concedidos 290 

devido à reabilitação urbana, sendo que o primeiro apenas foi atribuído em Julho de 2016 (SEF, 2017b).  

3.4.7. Riscos de mercado 

Taxa de ocupação e sazonalidade 

Uma grande volatilidade da oferta/procura não permite a adequada gestão e previsão 

pretendida ao longo do período do projeto. Eventos esporádicos causam um boom de procura, bem 

como a época alta derivado da sazonalidade. Por outro lado, a realização de contratos de arrendamento 

de longa duração, não permite uma atempada resposta às variações de procura. Assim, são 

necessários custos acrescidos de gestão para interpretar esta volatilidade e ajustar os valores 

cobrados. 

Muitos fatores de risco podem influenciar a taxa de ocupação, sendo necessário realçar a 

influência da abertura de diversas rotas aéreas, nomeadamente de companhias low-cost no aumento 

da procura. A taxa de ocupação é, no fundo, o efeito ou consequência dos fatores de risco. Lisboa 

ocupa um peso de 17% do total do alojamento local em Portugal (Marketing FutureCast Lab – ISCTE 

& Sítios, S.A., 2017). Admita-se que as taxas médias de ocupação diminuem consoante a tipologia da 

fração: T1, 75%; T2, 70%; T3, 65%; T4+, 60% e variam de acordo com a época do ano, como na 

seguinte Figura 3.7. A forma de quantificar este fator de risco traduz-se no maior ou menor retorno 

bruto mensal. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.7 – Taxas médias de ocupação em Lisboa (Marketing FutureCast Lab - ISCTE & Sítios, S.A., 2017) 

Concorrência 

A Comissão Europeia deu orientações aos Estados-membros sobre como devem lidar com a 

chamada economia de partilha sem “coartar a inovação, a criação de emprego e o crescimento”. A 

concorrência é positiva pois incentiva o investidor a apostar na qualidade do serviço prestado e na 

diferenciação.  
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Atualmente verifica-se uma alteração ao uso dos edifícios de escritórios para habitação, no 

entanto, o exponencial crescimento da reabilitação urbana contribui para o excesso de produto para 

este mercado. A crescente procura de Lisboa como destino turístico tem sido acompanhada pelo 

aumento da oferta de empreendimentos turísticos e de alojamentos locais. O turismo concentra-se em 

três grandes zonas nomeadamente a Baixa, Castelo e Chiado, a zona de Belém e o Parque das 

Nações. Cerca de 70% das camas estão entre o Marquês de Pombal e a Praça de Espanha no entanto 

são as freguesias de Santa Maria Maior e Misericórdia que têm maior concentração de alojamentos 

locais. Por outro lado, a falta de regulação e inspeção dos estabelecimentos a operar ilegalmente não 

permite uma consolidação sustentável do mercado. Admite-se, para a sua quantificação, 

exclusivamente a variação da taxa de ocupação. 

Publicidade e marketing 

O modo como se publicita o edificado, seja para venda ou arrendamento através das 

imobiliárias, seja para prestação de serviços de alojamento local através das plataformas para o efeito, 

tem custos associados, normalmente quantificados em percentagem do valor da venda, da renda ou 

da prestação de serviços. O insucesso revela-se quando é ultrapassado o time on market (TOM) ou 

quando a taxa de ocupação é inferior à esperada. No caso concreto da prestação de serviços de 

alojamento local, o feedback e as reviews de satisfação dos hóspedes são fundamentais para que o 

algoritmo de pesquisa da plataforma dê prioridade relativamente aos demais produtos. 

Neste caso é possível quantificar o valor despendido nas plataformas de anúncios e relacionar 

com a taxa de ocupação obtida. Assumindo que as plataformas cobram entre 0 e 15% do valor faturado 

é aceitável admitir 10% para o cálculo deste fator de risco. 

Incerteza do mercado imobiliário 

Atualmente, os mercados de capitais têm atuado como um repelente e o mercado imobiliário 

aparenta ser a classe de investimento de eleição a nível global, especialmente nos mercados europeus. 

No entanto, o mercado imobiliário é um mercado opaco, que dificulta a avaliação do valor do edificado. 

Caracteriza-se por cláusulas de confidencialidade relacionadas a grandes transações, ausência de 

processos formais de registo de venda e operações de leasing e falta de definições padronizadas de 

métricas de mercado, como alugueres efetivos, rendimentos, pipelines de suprimento e taxas de 

vacância. É necessário ter em conta a procura, bem como a eventual especulação associada. 

A valorização e desvalorização dos imóveis é cíclica e com o aumento da procura de casas em 

Lisboa, acentua-se também o movimento de recuperação de preços, bem como as expectativas 

relativas à sua evolução. Os novos empréstimos aumentam ao mesmo tempo que os spreads baixam, 

factos que estão a ter claros efeitos nos preços e nas expectativas. Os preços do centro histórico de 

Lisboa subiram 22% em 2015, sendo que desde o primeiro semestre de 2013 esse mercado tem vindo 

a valorizar, acumulando uma subida de 36%. Estes valores espelham a alteração de mercado e o 

impacto, sobretudo depois dos preços terem caído 8% entre 2010 e 2013 e identificar-se uma notória 

incapacidade de venda ou arrendamento das unidades no prazo estipulado. O centro histórico de 
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Lisboa abrange 25 bairros, contidos nas freguesias da Misericórdia, Santa Maria Maior e São Vicente. 

Só nessas freguesias o volume de transações realizadas em 2015 atingiu os 708 milhões de euros. 

Dos bairros que constituem esta zona, a Baixa Pombalina e o Chiado concentraram 46% do valor das 

transações. Os preços de aquisição variam entre os 800 €/m2 e os 2800 €/m2, podendo superar os 

3300€/m2. Articulando a análise das aquisições com a certificação energética pode-se concluir que as 

frações com pior desempenho energético são as classificadas nas classes E a G com preços médios 

de 2200€/m2. Relativamente aos fogos com classes energéticas intermédias, C ou D, esse valor situa-

se entre os 2600€ e os 3100€. Já nos fogos com melhor desempenho, classes A+ e B-, os preços 

situam-se nos 4600€. Assim, a diferença de preços desde a classe mais baixa à mais alta é de mais 

de 90% (Confidencial Imobiliário, 2016). 

Este fator de risco está diretamente relacionado com o risco de liquidez, visto que só se coloca 

caso se pretenda vender ou comprar imóveis. Pode ser quantificado através da subtração do valor da 

avaliação sobre o valor de compra, retirando também o pagamento de mais valias obtidas no processo 

de venda do imóvel, que são tributadas em 50% em sede de IRS/IRC. 

3.4.8. Riscos de exploração 

Da análise global de um projeto de reabilitação urbana para exploração de alojamento local, 

surge a necessidade de incluir uma nova categoria de riscos – Riscos de exploração, relacionados com 

a fase do ciclo de vida em que efetivamente o edificado está a ser utilizado para o fim a que foi proposto. 

Esta fase é delimitada ou iniciada pelo vintage year. 

Seguros e danos provocados pelos hóspedes e inquilinos 

Numa unidade de alojamento local, o proprietário tem de assinar um termo de responsabilidade 

assegurando a idoneidade do edifício ou fração, mas pode optar por ter um seguro de responsabilidade 

civil, que se prevê vir a ser obrigatório pois, atualmente, o proprietário responde pela reparação dos 

danos causados aos destinatários dos serviços ou a terceiros, decorrentes da atividade de prestação 

de serviços de alojamento, independentemente da existência de culpa. Inevitável continua a ser a 

atualização anual do seguro contra o risco de incendio em edifícios em propriedade horizontal - 

Decreto-Lei n.º267/94, de 25 de Outubro. Existe ainda a possibilidade de salvaguardar os danos 

provocados pelos hóspedes através de um seguro Multirrisco Habitação, que inclui seguro de incêndio 

(obrigatório em regime de propriedade horizontal), ou através do prévio pagamento de uma caução que 

é devolvida aquando o check-out do hóspede / inquilino. 

Caso o planeamento do projeto de investimento inclua a adesão aos diversos seguros 

atualmente à disposição, deve ser quantificado apenas o valor anual dos prémios dos seguros de 

responsabilidade civil e multirriscos que se assumem pelo valor de 250€/ano. No entanto, se tal não se 

verificar, pode ser considerado um risco de elevada importância e de difícil quantificação. 
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Manutenção e substituição de materiais e equipamentos 

É necessário incluir no projeto de investimento determinados imprevistos para assegurar a 

substituição / reparação de materiais e equipamentos. Pode assumir-se que a cada 10 anos é 

necessária uma reabilitação profunda, correspondente a 10% do valor de aquisição. Entretanto é 

inevitável efetuar as necessárias manutenções e substituições de materiais como por exemplo 

manutenção de jardins, equipamentos como ar condicionado, eletrodomésticos. Assume-se um valor 

médio de 1%/ano do valor de aquisição. 

3.4.9. Riscos externos 

Reivindicação do processo de venda e posse do edificado 

Quando é reivindicado o direito de propriedade de uma fração ou edifício, tanto pela Câmara 

Municipal como por qualquer pessoa singular ou coletiva, é comum recorrer à via judicial para prova do 

direito de propriedade, através de factos dos quais resulte demonstrada a aquisição originária do 

domínio por parte do reivindicante. Este processo pode ser moroso e quantificado através do atraso no 

cronograma. 

Recusa de despejo ou realocação dos inquilinos 

Em termos legislativos esta questão está agora bem definida e teoricamente é resolvida de 

forma mais célere e com menos burocracias derivado do NRAU e do Decreto-Lei n.º 31/2012, de 14 de 

Agosto. No caso da recusa de despejo por parte do inquilino, pode originar conflitos que terminam em 

processos judiciais com a consequente morosidade que, mais uma vez, pode ser quantificada através 

do atraso no cronograma. A sua realocação implica o pagamento de uma indemnização com um limite 

máximo equivalente a um ano de renda (1/15 do valor patrimonial do imóvel). 

Atrasos na aquisição de edificado 

Quando se efetua a aquisição direta de edificado público, ou através de leilão ou através da 

aquisição de edificado privado, mas com direito de preferência por parte do município, neste caso a 

CML, podem ocorrer atrasos decorrentes do processo em curso. Pode ser quantificado através do 

atraso no cronograma. 

Atraso na obtenção de licença / alvará de construção 

A CML aprecia o projeto de arquitetura no prazo máximo de 30 dias úteis e, após aprovação, 

requer os projetos de especialidades - prazo de entrega de 6 meses. É possível a entrega em 

simultâneo de todos os projetos. A deliberação sobre o pedido de licenciamento é efetuada no prazo 

máximo de 45 dias úteis a contar da aprovação do projeto de arquitetura. A partir dessa data dispõe-

se de um ano para efetuar o pagamento das taxas devidas e solicitar a emissão do alvará. Após ser 

levantado o alvará, as obras podem iniciar-se (comunicação à câmara com antecedência mínima de 5 

dias). Esta informação está contida no Regime Jurídico de Urbanização e da Edificação. A alteração 



 

 48 

destes prazos repercute-se no projeto e pode ser contabilizado, mais uma vez, através do atraso no 

cronograma. 

Falta de recursos especializados 

Depende da complexidade e especificidade da obra e dos materiais utilizados. Nota-se 

principalmente ao nível da mão de obra não qualificada na realização da empreitada. Depende também 

da complexidade e especificidade da obra e dos materiais utilizados. Pode ser contabilizado através 

dos trabalhos adicionais devido à incorreta realização das atividades, diretamente relacionadas com a 

mão de obra não qualificada. 

Atraso no fornecimento de materiais e serviços 

O atraso no fornecimento de materiais e serviços de construção pode ser quantificado através 

do atraso no cronograma. 

Instalação de infraestruturas urbanas 

A morosidade e o custo extra no fornecimento de instalações urbanas, que dependem de várias 

entidades externas são uma preocupação, devido também às necessárias certificações e inspeções, 

nomeadamente ao nível da coluna elétrica e do sistema de abastecimento de gás. 

Manifestação social 

Os impactos na identidade local, o aumento do ruído e tráfego, a descaracterização da 

arquitetura e da população e cultura residentes, bem como o aumento da insegurança são as principais 

justificações que podem originar uma manifestação social que poderá inviabilizar um projeto de 

investimento. Tome-se como exemplo a rejeição por parte dos restantes condóminos do edifício. Pode 

originar conflitos que terminam em processos judiciais e/ou repercutir-se nas reviews dos hóspedes 

que agendam nas plataformas de promoção, influenciando a taxa de ocupação. 

Falência ou abandono do empreiteiro 

O empreiteiro pode, por iniciativa própria, abandonar a obra ou mesmo entrar em insolvência. 

A ocorrer, pode bloquear o projeto até se obter outro empreiteiro, sem contabilizar as possíveis perdas 

relacionadas com a quebra do contrato. Mais uma vez pode ser quantificado através do atraso no 

cronograma e nos trabalhos adicionais incluindo materiais e serviços que representam em 

percentagem, as possíveis perdas relacionadas com o precoce abandono da obra. 

3.4.10. Matriz de avaliação dos riscos e variáveis a considerar 

Adotam-se as variáveis mais comuns e transversais a todos os riscos, como o tempo de atraso 

no cronograma do projeto, que pode ser quantificado através do rendimento coletável não obtido 

durante esse período, ou o custo adicional em relação ao valor total da empreitada. A taxa de ocupação 

é também uma variável frequente. Os riscos e variáveis são apresentados em seguida, na Figura 3.8. 
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Figura 3.8 – Matriz de avaliação dos riscos e variáveis a considerar 

3.5. Failure Mode, Effect and Critically Analysis 

Por entre as metodologias abordadas, optou-se pela aplicação de uma extensão do método 

Failure Mode and Effect Analysis - FMEA, que classifica os riscos de acordo com a sua prioridade, 

tendo em conta as respetivas consequências das falhas (Costa e Silva, 2006; Abdelgawad & Farek, 

2010; Yu & Lee, 2012). Trata-se de uma análise semi-quantitativa, através de uma avaliação da 

criticidade dos modos de falha, designada por Failure Mode, Effect and Critically Analysis – FMECA 

(Costa e Silva, 2006). Para além da análise do modo de falha, é também realizada uma análise do 

impacto crítico que a falha pode ter no sistema. É precisamente o valor que se pretende obter, que 

permita hierarquizar todos os fatores de risco e comparar com a hierarquização efetuada com a 
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aplicação do modelo quantitativo. Um dos métodos para a determinação quantitativa da criticidade 

consiste no cálculo do Número Prioritário de Risco ou Risk Priority Number (RPN) que é o produto dos 

índices de Gravidade (S - Severity), Ocorrência (O – Occurrence) e Deteção (D – Detection) para cada 

um dos modos de falha potenciais, como representado na seguinte expressão (3). 

 𝑅𝑃𝑁 = 𝑆 ×  𝑂 ×  𝐷 (3) 

Quanto maior o valor do RPN, mais grave pode ser a falha, no entanto, é necessário analisar 

os valores parciais dos índices. A norma IEC 60812 (International Electrotechnical Commission, 2006) 

refere como boa prática a consideração do par de valores, índice de gravidade (S) e RPN de cada 

modo de falha, para uma melhor consistência nas tomadas de decisão. Neste sentido, a lógica fuzzy, 

já abordada e incrementada no método Consistent Fuzzy Preference Relations, tem sido comummente 

adotada para superar as limitações acima referidas do método FMEA (Abdelgawad & Farek, 2010; Yu 

& Lee, 2012). Prioriza os modos de falha do método FMEA e utiliza termos linguísticos fuzzy para 

descrever S, O, D e RPN. Em vez de depender da multiplicação de S,O,D, a abordagem utiliza um 

sistema fuzzy expert, com base na informação obtida por especialistas, para analisar e priorizar 

diferentes eventos de risco. 

Desta forma, realizaram-se entrevistas a investidores nativos deste mercado específico, já com 

comprovada experiência no setor – guião no Anexo C. O intuito passa por aplicar o método semi-

quantitativo Failure Mode, Effect and Critically Analysis (FMECA) ao setor da reabilitação urbana, com 

vista a sua utilização como ferramenta de apoio à elaboração de planos de monitorização do 

investimento.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Aplicação da matriz de avaliação aos casos de estudo 

4.1.1. Análise financeira 

Com o objetivo de obter a informação necessária para o cálculo de todas as variáveis aplicadas 

aos riscos identificados, é necessário estimar o custo total do projeto de reabilitação bem como o fluxo 

mais provável de despesas e receitas, de forma a obter o fluxo de caixa anual e permitir a realização 

de uma análise financeira - Tabelas 4.1 e 4.2.  

Apesar do VAL não se tratar de uma análise de opções reais, ou seja, não tem em conta o 

efeito das incertezas, pode ser considerada uma variável de medição (Abdelgawad & Fayek, 2010), tal 

como a Taxa Interna de Retorno (TIR). Assim, é calculado o VAL e a Taxa Interna de Retorno (TIR), 

de forma a podermos quantificar esta análise financeira: 

 𝑉𝐴𝐿 = ∑
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖

(1 + 𝑡𝑎𝑥𝑎)𝑖

𝑛

𝑖=1

 (4) 

O TIR, consiste em calcular a taxa de desconto que teria um determinado fluxo de caixa para 

igualar a zero o VAL. Por outras palavras, seria a taxa de retorno do investimento: 

 𝑉𝐴𝐿 = 0 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑁

𝑡=1

 (5) 

O fluxo de caixa de cada período, corresponde ao F de cada t, respetivamente. Trata-se do 

fluxo de caixa dividido pela TIR elevada ao respetivo período, tudo igualado a zero. 

Tabela 4.1 – Análise financeira do Projeto I 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aquisição (€) 310 000 10 000 - - - - - - - - 

Projetos (€) 10 564 7 598 7 508 2 777 - - - - - - 

Arqueologia (€) - 1 617 818 - - - - - - - 

Reabilitação (€) 30 908 305 368 78 030 20 540 - - - - - - 

Taxas Urbanísticas (€) 1 098 11 734 939 270 - - - - - - 

Infraestruturas (€) 446 1 052 1 460 1 070 - - - - - - 

Indemnizações (€) - 7 000 - - - - - - - - 

IS (€) 2 480 80 - - - - - - - - 

Prestação mensal 
(€/mês) 

6 673 6 673 6 673 6 673 6 673 6 673 6 673 - - - 

IRC (€/ano) - 6 236 45 179 8 157 8 157 8 157 8 157 8 157 8 157 8 157 

Arrendamento (€/ano) - - - 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Despesas variáveis 
(€/ano) 

- - - 51 300 51 300 51 300 51 300 51 300 51 300 51 300 

Empréstimo (€) 248 250 248 250 - - - - - - - - 

Vendas (€) - 608 000   1 199 999 - - - - - - - 

Prestação de serviços 
(€/ano) 

- - - 153 000 153 000 153 000 153 000 153 000 153 000 153 000 

Fluxo de caixa (€) -187 320 425 491 984 992 -71 188 -46 532 -46 532 -46 532 33 543 33 543 33 543 

VAL 888 717€ 

TIR 266,954 % 
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Os resultados obtidos no VAL e TIR podem ser explicados não só pelo valor anormalmente 

baixo de compra do edificado devoluto do Projeto I, quando comparado com o valor por metro quadrado 

praticado nos arredores, mas também pelo modelo de negócio adotado, permitindo angariar clientes 

para a área de negócio principal da empresa de gestão de alojamentos locais. Adicionalmente neste 

modelo de negócio foi incrementada outra fase ao projeto global, neste caso a reabilitação do edificado 

e posterior venda e daí a relevância para esta dissertação. 

Tabela 4.2 – Análise financeira do Projeto II 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aquisição (€) 200 000 - - - - - - - - - 

Reabilitação (€) 48 000 47 000 - - - - - - - - 

Taxas Urbanísticas (€) 1 000 - - - - - - - - - 

IS (€) 1 600 - - - - - - - - - 

IMI (€) - - - 444 444 444 444 444 444 444 

Condomínio (€) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

Prestação mensal 
(€/mês) 

937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 

IRS (€/ano) 381 2 008 2 008 2 008 2 008 2 008 2 008 2 008 2 008 16 008 

Despesas variáveis 
(€/ano) 

2 613 10 450 10 450 10 450 10 450 10 450 10 450 10 450 10 450 10 450 

Empréstimo (€) 96 500 - - - - - - - - - 

Vendas (€) - -       - - - - - - - 480 000 

Prestação de serviços 
(€/ano) 

7 500 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Fluxo de caixa (€) -161 442 -41 306 5 694 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 471 249 

VAL 61 591 € 

TIR 11,542 % 

4.1.2. Matriz de avaliação 

Após execução de uma cuidada análise financeira para cada um dos projetos apresentados, é 

aplicada a matriz de avaliação de projetos de reabilitação urbana para exploração de alojamento local 

da Figura 3.8, obtendo-se os resultados da quantificação dos fatores de risco e o impacto que cada um 

exerce no investimento global. Alguns dos fatores não foram incluídos por não terem qualquer 

expressão em ambos os Projetos I e II. 

Riscos Técnicos 

Avaliação das condições ambientais 

Não foram explorados nem identificados constrangimentos ambientais, nestes casos, devido à 

prévia utilização dos edifícios como habitação e escritórios, inserido na zona histórica da cidade. 

Admitindo uma eventual contaminação do lençol freático no Projeto I, seria necessário remover as 

fontes poluidoras para cessar a introdução de mais poluentes e posteriormente proceder-se à aplicação 

das medidas de remoção dos fatores artificiais. As Figuras 4.1 e 4.2, apresentadas nos próximos fatores 

de risco, traduzem o eventual valor despendido no atraso do cronograma e nos trabalhos adicionais. 
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Valor estimado da reabilitação urbana 

O Projeto I tinha definido no caderno de encargos que a responsabilidade dos trabalhos seria 

inteiramente do empreiteiro. O valor da empreitada, excetuando materiais e serviços adicionais, fixou-

se em 404 625€. No Projeto II, foi efetuado um orçamento para os serviços prestados de 50 000€, no 

entanto o investidor ficou responsável por adquirir o material, orçamentado em 30 000€ pelo próprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Custos adicionais representados sob a forma de percentagem da empreitada 

Cronograma do projeto 

Relativamente ao Projeto I, o cronograma estimado e real é o representado na Figura 4.2: 

Figura 4.2 – Cronograma do Projeto I 
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Após análise verifica-se que, pela positiva, todos os imóveis foram vendidos ainda na fase de 

construção, antecipando os 3 meses de venda previstos e, pela negativa, a obra foi embargada e após 

levantamento do embargo não havia recursos humanos suficientes devido à realocação para outras 

obras. Houve também uma imposição legal para demolição das varandas e reconfiguração da 

cobertura e a própria obra em si dispunha de uma profunda complexidade de execução. 

Em relação ao Projeto II, a aquisição da fração foi efetuada em Janeiro de 2016 e era 

expectável pelo investidor que o projeto tivesse uma duração de 5 meses, 4 dos quais para obras, 

entrando no mercado em Julho de 2016, em plena época alta. No entanto com o processo de pedidos 

de orçamentos tanto de projetos como de empreitadas, o processo de escolha e os pedidos de licença 

de construção, demoraram cerca de 3 meses. Posteriormente as obras atrasaram 3 meses, elevando 

para 7 meses o total das obras. As maiores condicionantes deveram-se ao pedido de alteração do uso, 

fixado no título de propriedade horizontal, de “Serviços” para “Habitacional” pois é o título que a CML 

admite para o registo no RNAL. O pedido foi feito em Fevereiro de 2015, ainda antes da aquisição, no 

entanto apenas foi emitido em Janeiro de 2017, o que condicionou todo o processo. Para além desta 

situação, as obras de reabilitação da fração coincidiram com as obras de reabilitação do prédio 

nomeadamente das partes comuns, com uma duração aproximada de 12 meses e término previsto 

para Março de 2017. Por opção do investidor e admitindo qualquer atraso nas obras do prédio, apesar 

de estarem a cumprir as guidelines, definiu a entrada em atividade para Junho de 2017, no início da 

época alta. 

Para este fator de risco apenas se quantifica a definição incorreta do cronograma do projeto 

pelo empreiteiro que, no caso do Projeto I se trata da realocação de recursos humanos para outras 

obras. Neste sentido registou-se um atraso de 2 meses, contabilizando 6 950 €, Figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Rendimento coletável não obtido por mês de atraso no cronograma 
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Avaliação técnica do solo e do edificado 

Em qualquer dos projetos não existiu uma pormenorizada avaliação técnica inicial. Apenas 

foram efetuadas vistorias por pessoal não especializado (investidores) e enquadrado no tipo de edifício 

(pombalino). Em ambos os projetos não houve, até ao momento, qualquer problema diretamente 

relacionado com a inexistente avaliação técnica do solo e do edificado. A ocorrerem, incluir-se-ia o 

custo dos trabalhos adicionais para correção dos erros provocados pela ineficaz avaliação técnica, 

representada na Figura 4.1. 

Documentação técnica 

Relativamente ao Projeto I, a planta inicial continha uma altura da cumeeira inferior à altura 

medida no local, à semelhança das escadas comuns do edifício que já não eram as originais. Estes 

motivos contribuíram para o embargo da obra por 5 meses, após uma vistoria realizada pela CML. 

Posteriormente e após consulta dos arquivos camarários veio a verificar-se a existência de projetos de 

alteração, datados de 1989, e que retratavam as discrepâncias não incluídas no projeto inicial. Para 

além de influenciar o cronograma do projeto, este risco pode originar custos acrescidos com as obras 

adicionais a efetuar, devido à incoerência com as plantas existentes, a incorreta definição da tecnologia 

utilizada ou de qualquer outra tomada de decisão, sem que tenha na sua posse toda a informação. O 

atraso de 5 meses, de acordo com a Figura 4.3, traduz-se em 17 375€. No Projeto II não se verificou 

qualquer anomalia na obtenção da documentação necessária para posterior elaboração das plantas de 

arquitetura e de especialidades. 

Complexidade construtiva 

Devido ao facto de tanto o Projeto I como o Projeto II terem usos anteriores de habitação e 

escritórios, não foram necessárias alterações arquitetónicas significativas ao já existente. Ainda assim, 

a empreitada do Projeto I decorreu com alguns percalços, desde alterações ao projeto, suspensão dos 

trabalhos durante 5 meses, demolição de elementos em não conformidade com o Plano de Pormenor 

de Salvaguarda da Baixa Pombalina e que originaram por exemplo, a pintura do 6º piso por diversas 

vezes, a disposição de tomadas elétricas em locais indevidos entre outros pequenos pormenores no 

entanto, na generalidade, assume-se uma boa qualidade construtiva. Pelo facto de ter de se manter a 

estrutura pombalina, o empreiteiro acabou por se atrasar um mês devido à complexidade em reforçar 

e substituir a estrutura existente, quantificado em 3 475€, na Figura 4.1. Os restantes requisitos 

funcionais foram englobados no fator de risco, “Alterações ao projeto”, única e exclusivamente por 

opção do investidor e não imposição legal. 

Alterações ao projeto 

Relativamente ao Projeto I, após o término da 1ª fase de reabilitação que inclui a demolição 

dos pavimentos dos pisos, o investidor optou por efetuar algumas alterações de melhoramento ao 

projeto. Foi identificada uma reduzida altura do pé direito do último piso, contrastando com os restantes. 

Devido à impossibilidade de subir a cumeeira e obrigatoriedade de manter a configuração da cobertura, 

o investidor optou por rebaixar o pavimento do 6º piso reduzindo o pé-direito do 5º. Por outro lado, e 
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não sendo obrigatório devido à vigência do Regime Excecional de Reabilitação Urbana (RERU), o 

investidor procurou valorizar o seu investimento, adquirindo cerca de 4 m2 da loja do piso térreo, de 

forma a incluir no edifício uma casa do lixo para acondicionamento dos contentores bem como uma 

caixa de elevador que, agregado ao nivelamento da entrada comum do edifício, permita o acesso a 

pessoas com mobilidade reduzida. Foram efetuados os pedidos de alteração dos projetos, pelo valor 

de 5 777 €, e submetidos posteriormente para aprovação pela CML em Maio de 2015, que não 

respondeu no prazo máximo previsto de 45 dias. Entretanto o empreiteiro foi adiantando os trabalhos, 

com um custo de 11 660 €. Também estas alterações do projeto foram motivos indicados pela entidade 

fiscalizadora para embargar a obra, a 1 de Agosto de 2015, alegando que não tinham conhecimento e 

os elementos encontrados no local não correspondiam ao conteúdo do projeto inicial. 

Em relação ao Projeto II, existiram pequenas alterações requeridas pelo investidor no decorrer 

da obra, desde a colocação de mais cerâmico, alteração de cor de paredes, alteração de tomadas, etc. 

Os projetos foram alterados pelo valor de 800€ e os trabalhos adicionais, incluindo materiais, rondam 

os 10 000€, correspondendo a um total de 13,5% do valor da empreitada. 

Solidez da reabilitação 

No caso do Projeto I, originado por um pedido de alteração do projeto, este não respeitou o 

Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina que apenas permite a alteração de fachadas 

para melhorar ou reforçar o desempenho estrutural do edifício ou repor métricas, ritmos, materiais e 

características originais do edifício. Pelo contrário, foi incluído no projeto e realizado na fachada tardoz 

o acréscimo de varandas às janelas existentes. À data da vistoria por parte da CML, esta atividade já 

se encontrava concluída, incluindo a montagem das caixilharias, o que contribuiu com mais um motivo 

para o embargo da obra. Foi necessário a demolição das varandas, incluindo as do último piso e 

respetivo reajustamento da cobertura, perfazendo um valor de 10 600 € em mão-de-obra e mais 1 mês 

de trabalhos. Foi também necessário encomendar nova caixilharia com as dimensões das janelas 

originais com um custo de 7 961 € e entrega após 2 meses, mais 1 que o previsto. O projeto II não 

sofreu qualquer problema relativamente a este risco. 

Qualidade construtiva e anomalias 

É difícil avaliar projetos recentes que são planeados para 10 anos e que cada material tem a 

sua vida útil, pressupondo a análise dos modos de falha que ainda não se verificaram. Também se 

torna necessário avaliar se os materiais estiveram expostos ao tipo de utilização a que se destinam.  

Até ao momento, não foram detetadas quaisquer anomalias construtivas relevantes em ambos os 

projetos que originassem custos acrescidos ou atraso no cronograma. 

Vestígios arqueológicos 

No Projeto I foi realizado o pagamento de 1 635 €, adicionado aos 800 € referentes à escavação 

de 1 m x 2 m efetuada na entrada do edifício. Podem considerar-se estes valores residuais, sem 

atrasos, e caso não sejam encontrados quaisquer vestígios nem evidências históricas de que possam 

existir ao longo do terreno. Apenas se aplica ao Projeto I, o equivalente a 0,6% da empreitada. 
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Riscos de Gestão 

Interação com stakeholders 

No caso do Projeto I, após entrega do projeto de arquitetura e especialidades na CML, foi 

emitida a licença de construção no prazo definido e escolhido o empreiteiro com alvará válido. No 

decorrer do projeto houve a necessidade de enviar também os pedidos de alteração aos projetos, os 

quais não obtiveram pronunciação nos 45 dias estipulados. A obra progrediu e, após 2 meses, os 

técnicos responsáveis da câmara efetuaram uma vistoria que resultou no seu embargo, devido a 

diversas incongruências identificadas entre a obra e o projeto. Sem conhecimento dos projetos de 

alteração, foram assinalados como discordantes a caixa do elevador e o rebaixamento do pavimento 

do 6º piso, para além da existência de varandas na fachada a tardoz (incluído na solidez da 

reabilitação). A altura da cumeeira e as escadas do edifício foram também identificadas como não 

sendo originais. Posteriormente foi descoberto um documento, datado de 1989 e aprovado pela CML, 

que inclui o levantamento da cumeeira e a substituição das escadas. Só após 5 meses, diversos 

despachos negativos, 3 medições da cumeeira e uma reunião, foi obtida aprovação. Após o diferimento 

é solicitada a licença de utilização. 

Também foram enviados os projetos para a Autoridade Nacional Proteção Civil (ANPC), que 

deveria ter reencaminhado para o Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa afim de obter 

aprovação. Após 6 meses e diversos contactos, concluiu-se que a ANPC nunca chegou a enviar os 

projetos para os bombeiros. Identificado o erro, o processo decorreu com normalidade. Os 6 meses de 

atraso não foram impactantes para o projeto, foram sim os 5 de embargo. 

Quanto à exploração dos alojamentos, importa referir a interação com as plataformas de 

anúncios e os desentendimentos com os hóspedes, nomeadamente o não envio dos dados pessoais 

de forma a informar o SEF, deteção de danos na fração, no show e cobrança de taxa de limpeza e de 

taxa municipal de dormida. Existem interações com níveis de criticidade alto, interessantes para 

aprofundar conhecimento.  

Concretamente em relação à interação com a CML no Projeto I, este impacto teve um valor de 

17 375€, mas que já foi contabilizado no fator de risco – documentação técnica. 

Custos de gestão 

Apesar deste fator de risco ter sido desprezado em ambas as análises financeiras, na medida 

em que o Projeto I aborda exatamente o projeto de uma empresa que se dedica à gestão de 

alojamentos locais, já no Projeto II deveria ter-se considerado um valor aproximado de 1000€/mês 

correspondente à remuneração do proprietário, titular e gestor do alojamento local. 

Plano de implementação do projeto 

No Projeto I e, devido ao embargo da obra, a empreitada atrasou-se mais 2 meses (atribuído 

ao cronograma definido pelo empreiteiro), para além dos 5 já referidos, devido à deslocalização dos 

recursos humanos para outras obras aquando o embargo. A demolição das varandas e substituição da 
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caixilharia das janelas para as dimensões originais (atribuído à solidez de reabilitação), também não 

foi contabilizada neste fator de risco. 

O plano de implementação do Projeto II sofreu profundas alterações devido às obras de 

reabilitação do edifício, à atribuição do uso de habitação e finalmente por questões estratégicas do 

investidor em querer entrar no mercado na época alta. Se se contabilizar a totalidade de meses, estava 

previsto começar em Julho de 2016 e apenas iniciou a atividade em Junho de 2017, 11 meses depois. 

Contrato entre investidor e empreiteiro 

No caso do Projeto I, devido à complexidade de reparar e substituir a estrutura pombalina, 

houve um atraso de 1 mês que poderia ter originado uma compensação caso estivesse incluído no 

contrato, tal como os 3 meses de atraso nas obras efetuadas no Projeto II. Essa compensação poderia 

ser proporcional à perda, de acordo com a Figura 4.3. 

Riscos Legislativos 

Eleições e circunstâncias políticas 

Globalmente pode considerar-se que não houve alterações significativas, apesar de terem 

existido eleições legislativas a 4 de Outubro de 2015 e uma alteração do partido político no governo, 

no entanto os mercados e os juros não sofreram grandes variações. 

Alterações legislativas 

Como analisado na metodologia, as alterações legislativas podem influenciar muitos dos riscos 

enumerados, nomeadamente em termos fiscais, de forma a controlar a quantidade de alojamentos, ou 

em termos de mercado, fazendo variar a oferta e reduzindo as frações disponíveis para arrendamento 

em prol do alojamento local. A diminuição de oferta deste tipo de imóveis para iniciar um projeto pode 

fazer aumentar o seu valor de aquisição, de acordo com a Figura 4.4 mas também poderá ter outros 

efeitos como equilibrar a oferta de imóveis restaurados, abertos ao público, nivelando a taxa de 

ocupação por via da oferta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4– Aumento do valor da aquisição por via da diminuição da oferta de devolutos 
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Comparando o valor de aquisição do edifício devoluto do Projeto I (exceto o estabelecimento 

comercial) com transações semelhantes, tratou-se de um valor de aquisição anormalmente baixo. 

Desta forma, procurou-se avaliar o Valor Atual Líquido de acordo com a variação do valor de aquisição, 

assumindo que todas as outras entradas do VAL são constantes, como na Figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5– Variação do VAL de acordo com o valor de aquisição 
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450€. Relacionando o valor despendido no cumprimento de todos os requisitos com a percentagem do 

custo total de reabilitação, permite avaliar a sua variação, verificada na Figura 4.6. 

 

Figura 4.6– Impacto do cumprimento dos requisitos em relação à percentagem de empreitada e projeto de 

reabilitação 
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Figura 4.7– Despesa da contratação de um CC 
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Riscos Económicos 

Inflação 

Importa referir que o VAL é calculado admitindo que a taxa de atualização nominal é a soma 

da taxa de liquidez (assume-se 0,000%, pois este fator é quantificado nos riscos financeiros, a próxima 

categoria de riscos), taxa de inflação (1,400%),  taxa risco nulo (2,875%) e prémio de risco (assume-

se 3,500%), perfazendo 7,775 % como na Figura 4.8.  

Figura 4.8– Influência da taxa de inflação no VAL 
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Figura 4.9– Taxa de desconto para venda imediata 

Taxas de juro bancários 
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aumentando 0,5% ao ano é percetível o impacto na prestação mensal de ambos os projetos, nas 

Figuras 4.10 e 4.11. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.10 – Impacto da variação da taxa de juro no seu valor total a pagar 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Impacto da variação da taxa de juro na prestação mensal 
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Modelo financeiro 

Não se verificou qualquer anomalia em ambos os projetos, relativamente ao modelo financeiro. 

O eventual atraso em atividades críticas decorrente da falta de liquidez é representado na Figura 4.3. 

O eventual custo, decorrente do atraso nos pagamentos pode ser contabilizado através dos juros de 

mora, que dependem do tipo de contrato celebrado e do valor em causa, Figura 4.12. 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Valor a pagar de juros de mora por cada 10 000€ 

Riscos Fiscais 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas 

A empresa que adquiriu os apartamentos para reabilitar não teve de pagar IMT, ao contrário 

dos 5 proprietários que adquiriram os apartamentos para arrendamento urbano. Visto que o IMT 

depende do valor de aquisição ou do valor patrimonial tributário, consoante o que for maior, e a sua 

taxa varia consoante esse valor, então deve-se avaliar, não só a eliminação deste benefício como o 

seu eventual agravamento, assumindo o valor que resulta da avaliação posterior à reabilitação. Todos 

os riscos que influenciam o valor de aquisição, fazem variar o valor deste imposto. 

Admitindo para o projeto I a aquisição do prédio urbano pelo valor de 320 000€ e para o projeto 

II a fração pelo valor de 200 000€, temos na figura 4.13 a sua variação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Variação da taxa de IMT 

Imposto Municipal sobre Imóveis 

No Projeto I a empresa beneficiou da isenção de IMI durante 3 anos, data que não foi 

ultrapassada pelo facto de ter vendido todos os apartamentos antes do prazo terminado. Por outro lado, 

os novos proprietários beneficiam de isenção de IMI durante 5 anos, podendo renovar por mais 5 anos. 

No Projeto II o sujeito tem direito a isenção durante 3 anos. Tal como com o IMT, é explorado o fim 
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deste benefício fiscal e a variação da taxa a aplicar para o caso do promotor e do comprador, Figuras 

4.14 e 4.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Variação da taxa de IMI – promotor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 – Variação da taxa de IMI – comprador 

Imposto de Selo 

Na Figura 4.16 faz-se variar a taxa de 0,8%, mantendo fixo o valor de aquisição. 

 

 

 

 
 

 
Figura 4.16 – Variação da taxa de IS 

Imposto de Valor Acrescentado 

Relativamente a estes casos de estudo, todos os materiais e serviços foram taxados a 6%. 

Exceção feita às taxas urbanísticas e a algumas taxas englobadas em “outra taxas”. No entanto admite-

se que apenas foi aplicado 6% IVA para simplificar.  É analisado o valor a pagar, caso não existisse 

este benefício, de acordo com as taxas existentes nomeadamente a normal, a intermédia e a reduzida.  

Também se avalia o impacto do aumento da taxa reduzida do IVA em dois pontos percentuais, 

demonstrado na Figura 4.17. 
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Figura 4.17 – Valor do IVA em função da sua taxa 

Por outro lado existe a fase de exploração do imóvel e, devido às plataformas de mediação 

serem maioritariamente estrangeiras, é necessário ativar as transações intracomunitárias de serviços 

e ativar o NIF no VIES. Posteriormente é emitida fatura ao cliente (sem descontar o valor das 

plataformas e com IVA incluído) cobrando IVA ao cliente à taxa de 6% (caso não seja isento). Por sua 

vez a plataforma também irá cobrar o IVA da respetiva comissão. Será entregue a declaração periódica 

do IVA (mensal ou trimestral) mesmo se isento. É necessário entregar o modelo 30 (rendimentos pagos 

a não residentes) sobre as faturas que as plataformas passam ao explorador do alojamento local. Pode 

incluir retenção na fonte de 25% caso o explorador não possuía o modelo RFI-21. 

Atualmente, em Portugal, apenas uma plataforma fornece o modelo RFI-21. Assim sendo, pode 

admitir-se uma percentagem média de comissão de 10% e retenção na fonte de 25%. Podem, no 

entanto, existir combinações de alterações da taxa de IVA, desde a alteração da taxa reduzida de IVA 

para as prestações de serviços, à própria alteração dos coeficientes das taxas. O IVA cobrado e 

posteriormente a pagar pelo serviço, representado na Figura 4.18. 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 – Rendimento coletável do IVA em função da sua taxa 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

No Projeto I, o IRS incidirá sobre os proprietários que arrendam a casa, neste caso em sede 

de categoria F – rendimentos prediais. Podem optar pelo englobamento ou não. Tipicamente o 

englobamento compensa caso a taxa de IRS seja inferior à taxa liberatória de 28%. 

No Projeto II, o proprietário tem um rendimento bruto de 2 500€/mês. Assume-se que é o seu 

único rendimento e que opta pelo regime de contabilidade organizada, então a taxa de IRS a aplicar é 

de 28.5%. Caso essa taxa aumente e reajustando as parcelas a abater tem-se na Figura 4.19: 
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Figura 4.19 – Valor do IRS em regime de contabilidade organizada 

Foi assumido como despesas, o IMI, o valor de manutenção de 1% /ano + 10%/10 anos = 

2%/ano, mais o valor das despesas variáveis (600€/mês), mais 10% de comissões das plataformas 

(desprezando o Iva), mais o seguro multirriscos (250€/ano). Desprezou-se a despesa com os juros do 

crédito habitação. Por outro lado foi aplicado a variação do coeficiente para o regime simplificado, 

regime adotado pelo investidor deste Projeto II, Figura 4.20. 

 

Figura 4.20 – Valor do IRS em regime simplificado 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

Relativamente ao IRC, no Projeto I, o rendimento é inferior a 200 000€/ano, mais 

concretamente 153 000€/ano e, admitindo que é o único rendimento da empresa, o que não 

corresponde à realidade, então pode optar-se pelo regime simplificado ou pelo regime de contabilidade 

organizada. Ainda assim averiguar-se-á qual a situação mais vantajosa em termos fiscais variando, no 

regime simplificado, o coeficiente (admitindo a taxa de IRC constante e atualmente nos 21%) e no 

regime de contabilidade organizada a taxa de IRC. Assim sendo, o valor a pagar do IRC, no regime de 

contabilidade organizada está representado na Figura 4.21 e no regime simplificado, na Figura 4.22. 
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Figura 4.21 – Valor do IRC em regime de contabilidade organizada 

 

 

 

 

 
Figura 4.22 – Valor do IRC em regime simplificado 

Taxas urbanísticas 

Em ambos os projetos foi difícil validar as taxas urbanísticas a pagar visto que ambos os 

investidores não têm acesso ao detalhe, apenas o valor final. Ainda assim é possível apurar os 

seguintes valores, consultando as tabelas de taxas e receitas municipais: 

• Certidão do estado de conservação – 1 VUa = 90 €; 

• Pedido de informação prévia sobre a realização de obras de edificação e de demolição – 3 VUa 

= 270 €; 

• Pedido de comunicação ou de alvará de licença de autorização de utilização nos casos 

abrangidos por legislação especial – 4 x Ea x VUa = 4 x 1.6 x 90 =576 €; 

• Averbamento ao Alvará de utilização decorrentes de Legislação Específica – 1 VUa = 90 €; 

• Aditamento aos projetos de arquitetura ou de especialidades – 1 VUa = 90 €; 

• Receção provisória ou definitiva de obras de urbanização - 4 VUa = 360 €. 

Pode admitir-se que deixam de existir isenções e passam a pagar a taxa de ocupação da via 

pública, as taxas administrativas e a taxa de realização, manutenção e reforço de infraestruturas 

urbanísticas (TRIU) até 250m2 de área acrescentada. Nestes casos concretos apenas as taxas 

administrativas e a taxa de ocupação da via pública obtiveram isenções. Ainda assim o Projeto I pagou 

14 040 € e o Projeto II 1 080 €. Atendendo que há centenas de taxas e cada uma delas é calculada 

através de inúmeros dados de input, assume-se o agravamento do valor VUa, Figura 4.23. 

8 757,00 €

9 174,00 €

9 591,00 €
10 008,00 €

10 425,00 € 10 842,00 €

11 259,00 €
11 676,00 €

12 093,00 €

12 510,00 €

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

IRC (€/ano)

Taxa IRC (%)

Projeto II

1 607 €

3 213 €

4 820 €

6 426 €
8 033 €

9 639 €

11 246 €

12 852 €

14 459 €

16 065 €

1 000

4 000

7 000

10 000

13 000

16 000

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

IRC (€/ano)

Coef IRC (%)

Projeto I



 

 70 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.23 – Valor das taxas urbanísticas 

Riscos de Mercado 

A principal variável a ter em conta nos riscos de mercado é a taxa de ocupação, Figura 4.24. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.24 – Variação do rendimento coletável pela taxa de ocupação 

Taxa de ocupação e sazonalidade 

Para o Projeto I, no cálculo do Valor Atual Líquido (VAL) e da Taxa Interna de Retorno (TIR) 

não foi tido em conta o valor residual do edifício após os 10 anos, pois as frações foram vendidas após 

a sua reabilitação e foi contabilizado como rendimento para o cálculo do IRC. Caso as frações não 

fossem vendidas, o valor residual tem de ser contabilizado, tal como efetuado para o Projeto II, que se 

estima uma venda por 480 000€ e onde se incluíram as mais valias. No caso do edificado ser vendido 

por mais do que o valor de aquisição, 50% da diferença é incluída nos rendimentos para efeitos de 

IRS/IRC. Devido aos benefícios esse valor passa para 5%, correspondente ao rendimento coletável de 

14 000 €, a somar aos já 10 500€ perfaz um total de 24 500€, como se pode observar na Figura 4.25. 
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Figura 4.25 – Rendimento coletável em relação à taxa de ocupação 

Por outro lado, a previsão de venda no Projeto I de 3 meses após o término das obras verificou-

se pessimista, pois recorrendo apenas a duas imobiliárias, todas as frações foram vendidas ainda na 

fase de reabilitação e por valores a superarem, no caso do 6º piso, os 4 000 €/m2. 

Concorrência 

Tanto a concorrência direta como a economia paralela têm como consequência a diminuição 

da taxa de ocupação. Assim é demonstrado na Figura 4.24. 

Para o Projeto I foi definido 95% de taxa de ocupação (tendo em conta a sazonalidade – 

facilmente na época alta atinge os 100% que é descompensada com a época baixa). Para o Projeto II 

definiu-se 90% de taxa de ocupação. 

Publicidade e marketing 

Uma publicidade inexistente e marketing ineficaz podem originar uma redução da procura, 

especifica de determinado imóvel, afetando a taxa de ocupação do alojamento local e deverá ser 

quantificado exatamente pelo rendimento coletável que origina do decréscimo da taxa de ocupação. É 

necessário ter em conta o público alvo e perceber que a publicitação nas diversas plataformas depende, 

para além das reviews, do algoritmo de pesquisa da própria plataforma. Todos estes pontos podem 

fazer variar a taxa de ocupação, que pode ter mais expressão nos meses de menor procura devido à 

sazonalidade. 

Riscos de Exploração 

Seguros e danos provocados pelos hóspedes /inquilinos 

O valor dos seguros depende, nestes casos, do capital segurado, coberturas do mesmo e 

condições gerais. Podemos assumir um valor médio de 250€/ano para um seguro multirriscos que já 

inclui responsabilidade civil e incêndio. 
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Manutenção e substituição de materiais e equipamentos 

Analisando na ótica do proprietário e, assumindo que no final dos 10 anos de projeto será 

necessário uma reabilitação profunda e substituição de materiais e equipamento, admite-se o valor de 

1% / ano + 10 % / 10 anos do valor de aquisição = 2%/ano. Caso se trate de uma fração maior ou de 

uma moradia com jardim ou piscina, os valores devem ser ajustados. Também a taxa de ocupação 

tende a ser menor em alojamentos maiores, o que também se reflete no valor cobrado por noite.  

Riscos Externos 

Recusa de despejo ou realocação dos inquilinos 

No caso concreto do Projeto I, houve lugar a uma indemnização, em concordância com ambas 

as partes, de efetuar o pagamento atual da renda durante os 7 meses em que existiram andaimes e 

taipais no exterior do edifício, tendo em conta que a loja continuou em funcionamento. Perfez um total 

de 7 000 € de indemnização. Foi ponderada a aquisição do estabelecimento comercial, mas o 

proprietário não era o mesmo do restante edifício e não mostrou interesse em negociar. No Projeto II 

não houve lugar a indemnizações. 

Atraso no fornecimento de materiais e serviços de construção 

Relativamente ao fornecimento de materiais, apenas o Projeto I sofreu um atraso significativo 

na entrega da caixilharia e originado pelas alterações impostas devido ao não cumprimento do disposto 

nos projetos. Relativamente aos serviços prestados, no Projeto I, já se salientou os 2 meses de atraso 

após o embargo e devido à falta de recursos que foram previamente deslocados para outras obras, 

que entretanto surgiram. Quantifica-se através da Figura 4.3. 

Instalações de infraestruturas urbanas 

As instalações urbanas relativas ao Projeto I tiveram um elevado custo: Requisição ramal à 

EDP (546,6€) e ligação do mesmo pela CME (538,58€). Houve também a necessidade de projeto para 

a coluna e instalações elétricas efetuado pela Certiel (318,54€) e posterior vistoria pela mesma 

(409,84€). A inspeção da coluna de gás pelo Instituto Tecnológico do Gás - ITG teve um custo de 

192,90€. A certificação das infraestruturas de telecomunicações em edifícios – ITED teve um custo de 

1 320 €. Por sua vez a requisição do ramal da água à EPAL teve um custo de 446,49€ e a respetiva 

ligação 1 578,09€. Foram incluídos alguns projetos neste risco que também poderiam ser incluídos no 

valor total dos projetos, juntamente com os de arquitetura e especialidades. O valor total foi 5 351,04€. 

Relativamente ao Projeto II, não foram consideradas quaisquer instalações urbanas por se 

tratar apenas da reabilitação da uma fração. 



 

 73 

4.1.3. Avaliação dos riscos 

Para os dois projetos em questão e, de acordo com a matriz de análise aplicada no capítulo 

anterior, esta fornece os elementos necessários à avaliação dos riscos com a sua quantificação e 

hierarquização. A Tabela 4.3 resume os principais custos dos modos de falha previamente 

identificados. As probabilidades de ocorrência, para esta avaliação, são retiradas da prévia análise 

qualitativa.  

Tabela 4.3 – Avaliação dos riscos 

Fatores de risco Projeto I Projeto II 
Imposto sobre os rendimentos (IRC/IRS) 231,0€/m2 202,8€/m2 

Manutenção e substituição de materiais e equipamentos 131,1€/m2 250,0€/m2 

Taxas de juro 124,0€/m2 78,0€/m2 

Alterações ao projeto 87,0€/m2 83,9€/m2 

Inflação 78,2€/m2 192,1€/m2 

Imposto sobre o consumo (IVA) 56,9€/m2 33,3€/m2 

Burocratização de processos 25,8€/m2 37.5€/m2 

Seguros e danos provocados por hóspedes 30,7€/m2 15,6€/m2 

Solidez da reabilitação 45,2€/m2 0€/m2 

Documentação técnica / Interação com stakeholders 35.6€/m2 0€/m2 

 
De acordo com os dados obtidos, aplicando a matriz de avaliação aos dois casos de estudo, é 

notória a relevância da tributação sobre os rendimentos que é, aliás, alvo constante e preferencial de 

alterações legislativas por parte do governo, com o objetivo de regular o setor. Neste caso as alterações 

legislativas traduzem-se em alterações tributárias. Estas alterações legislativas podem influenciar e 

afetar qualquer outro fator de risco. Caso seja alterada a legislação, por exemplo, impondo que um 

alojamento local necessite de permissão em assembleia de condomínio, é o suficiente para extinguir 

grande parte dos alojamentos locais que não conseguirão aprovação de 2/3 dos condóminos. Este fator 

de risco foi realçado por quatro autores e ocupa posição de destaque entre os autores que efetuaram 

a sua avaliação. Por um lado, (Kuo & Ji, 2011) destaca um caso concreto de área disponível para 

implantação do projeto que pode ser interpretado como definição da Área de Reabilitação Urbana, já 

(Yu & Lee, 2012) também coloca esta definição de Área de Reabilitação Urbana como 1ª posição. O 

mesmo autor refere ainda a inadequada ou falta de regulação legal na 4ª posição. Já as alterações 

tributárias foram enumeradas por 6 autores na revisão literária. 

Também a manutenção e substituição de materiais e equipamentos devem atrair a atenção do 

investidor assumindo, de forma conservativa, apenas 1%/ano do valor de aquisição para manutenção 

e 10%/10anos do valor de aquisição para uma reabilitação profunda. Não se trata de uma estimativa 

conservativa, bem pelo contrário, e pode ser verificado se se pensar em moradias e apartamentos com 

áreas consideravelmente superiores e com equipamentos específicos como ar condicionados, piscinas 

ou jardins. Comparativamente com a revisão da literatura, este não era um fator de risco identificado 

por qualquer autor, pois em nenhum artigo relacionado com a gestão de riscos em projetos de 

reabilitação urbana, a finalidade era exploração de alojamento local, para além de não acompanharem 

todo o projeto de investimento, ao longo de todo o seu ciclo, incluindo a exploração. 

Os empréstimos bancários têm bastante relevância no planeamento do projeto de investimento 

e, em ambos os casos, houve essa necessidade, com custos relativamente altos no que toca às taxas 
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de juro bancárias. Ainda assim tratam-se de valores obtidos num “bom” contexto económico, com taxas 

de juro baixas. Caso sofram alterações, este pode ser um fator determinante para o sucesso do projeto. 

As alterações ao projeto estão presentes em ambos os casos e têm bastante expressão, com 

o objetivo dos investidores adaptarem o seu próprio investimento ao fim a que se destina e público alvo, 

procurando diferenciar o seu produto dos demais e obter assim uma maior taxa de ocupação e/ou 

aumento das tarifas. Da análise dos modos de falha proveniente da revisão da literatura, dois autores 

fazem referência a este fator de risco, não sendo contemplada nas avaliações. 

A inflação trata-se de um fator de risco a ter em conta, pois demonstra ter também bastante 

relevância. 

O IVA, tanto na reabilitação do imóvel como o IVA pago ao longo da sua exploração atinge 

custos elevados, ainda que os investidores possam beneficiar de determinadas isenções fiscais. Ainda 

assim, ganha relevância para o projeto, ter à disposição um programa de incentivos e benefícios fiscais. 

A alteração das taxas tributárias foi destacado por seis autores na revisão literária e avaliado como o 

5º fator de risco a ter em conta por dois deles, nomeadamente em termos de benefícios e incentivos 

fiscais (Kuo & Ji, 2011, Hassani & Babakhani, 2011). 

A burocratização dos processos, no caso das pessoas singulares, com poucos alojamentos 

locais, tem uma repercussão maior, visto não estarem familiarizados com as obrigações e, no caso de 

ser necessário contratar um C.C., tem um maior impacto que numa empresa com diversos alojamentos 

locais, onde esse valor, apesar de superior, é diluído, não causando tanta relevância. Apenas dois 

autores experienciam, através dos modos de falha, este fator de risco específico. 

Os seguros, ao longo dos 10 anos de exploração, atingem um valor relevante, no entanto, não 

terá tendência para agravar consideravelmente, a não ser que a opção do investidor seja a de assumir 

o conhecimento do risco e não efetuar qualquer dos seguros opcionais. Apenas um autor refere este 

fator de risco, na literatura analisada. 

O Projeto I demonstra que a solidez da reabilitação, neste caso, o facto de terem realizado as 

varandas sem que constasse no projeto e contra o Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa 

Pombalina, originou avultados custos e contribuiu para o embargo da obra. Apenas dois autores 

enunciam, na literatura consultada, este fator de risco sem qualquer avaliação. 

No caso do projeto I, é notório a importância de efetuar uma preparação prévia e obter a 

documentação técnica em tempo útil, caso contrário poderão existir conflitos com os stakeholders, 

nomeadamente com o poder local. Yu & Lee coloca em 3º lugar o desentendimento entre investidores 

e construtores, nomeadamente sobre o preço geral de venda, abrindo o leque de stakeholders (Yu & 

Lee, 2012). Diversos autores assinalaram imprevistos específicos da interação com os stakeholders e 

seis autores também identificaram a documentação técnica como fator de risco, apesar de não entrar 

nas avaliações. 
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4.2. Aplicação do método FMECA 

4.2.1. Resultados das entrevistas 

Foram entrevistadas 5 pessoas com alojamentos locais, maioritariamente na junta de freguesia 

de Santa Maria Maior, que originaram os resultados apresentados seguidamente. 

Tabela 4.4 – Resultados entrevistado I 

• Pessoa Singular; 

• Proprietário , titular do AL, gere e explora 4 frações. 

Riscos Observações Impacto Probabilidade  Deteção RPN 

Alterações legislativas Alojamento local 10 10 10 1000 

Burocratização de processos - 6 8 4 192 

IRS - 8 8 10 640 

Taxa de ocupação e sazonalidade - 8 4 6 192 

Taxa de juros bancários - 7 5 6 210 

Manifestação social - 5 5 5 125 

Concorrência Ilegal 8 8 4 256 

Publicidade e marketing Percentagem das plataformas 7 8 8 448 

Seguros e danos provocados 
por hóspedes 

- 5 8 9 360 

Manutenção e substituição de 
materiais e equipamentos 

- 3 5 4 60 

 

Tabela 4.5 – Resultados entrevistado II 

• Pessoa Coletiva; 

• Proprietário, titular do AL, gere e explora 2 frações; 

• Promotor, titular do AL, gere e explora 2 fração; 

• Promotor de 3 frações. 

Riscos Observações Impacto  Probabilidade Deteção  RPN 

Manifestação social Condomínios 10 8 7 560 

Publicidade e marketing Reviews das plataformas 7 6 5 210 

Concorrência Ilegal 8 8 2 128 

IRC - 6 8 6 288 

Burocratização de processos - 4 9 2 72 

Alterações legislativas - 9 7 5 315 

Taxa de ocupação e sazonalidade - 9 8 5 360 

Incerteza do mercado imobiliário - 8 7 7 392 

Programas de incentivo Cessação 6 7 7 294 

IMI 3 anos após reabilitação 4 6 7 168 
 

Tabela 4.6 – Resultados entrevistado III 

• Pessoa Singular; 

• Proprietário, titular do AL, gere e explora 5 frações; 

Riscos Observações  Impacto  Probabilidade  Deteção RPN 

Concorrência Ilegal 10 10 10 1000 

Alterações legislativas Alojamento local 10 9 4 360 

IMI - 8 9 4 288 

Manifestação social - 10 7 5 350 

Taxa de ocupação e sazonalidade - 9 9 2 162 

Publicidade e marketing 
Percentagem das 

plataformas 
8 8 8 512 

Burocratização de processos - 4 8 10 320 

Seguros e danos provocados pelos hóspedes - 6 6 6 216 

Manutenção e substituição de materiais e 
equipamentos 

- 4 10 10 400 

IRS - 4 8 8 256 
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519 

392 

392 

365 

361 

314 

308 

294 

275 

239 

Tabela 4.7 – Resultados entrevistado IV 

• Pessoa Coletiva; 

• Proprietário, titular do AL, gere e explora 7 frações; 

• Promotor, titular do AL, gere e explora 4 fração; 

• Promotor de 3 frações. 

Riscos Observações Impacto  Probabilidade Deteção  RPN 

Alterações legislativas Alojamento local 10 9 7 630 

Taxa de ocupação e sazonalidade - 9 9 3 243 

IRC - 8 8 5 320 

Atraso no fornecimento de 
materiais e serviços 

Cronograma do projeto 8 4 4 128 

Interação entre stakeholders CML 8 5 4 160 

Atraso na obtenção de 
licença/alvará de construção 

- 4 8 5 160 

Concorrência Ilegal 8 3 3 72 

Manifestação social - 8 8 1 64 

Burocratização de processos - 5 8 8 320 

Publicidade e marketing Percentagem das plataformas 6 7 7 294 
 

Tabela 4.8 – Resultados entrevistado V 

• Pessoa Coletiva; 

• Proprietário, titular do AL, gere e explora 12 frações; 

• Promotor, titular do AL, gere e explora 11 fração; 

• Promotor de 14 frações. 

Riscos Observações Impacto Probabilidade Deteção  RPN 

Alterações legislativas Alojamento local 9 8 4 288 

Publicidade e marketing 
Percentagem das 

plataformas 
7 7 7 343 

Liquidez financeira - 9 4 1 36 

Taxa de juros bancários - 5 5 7 175 

Avaliação técnica do solo e do edificado - 7 7 8 392 

Burocratização de processos - 5 8 2 80 

Documentação técnica - 5 5 6 150 

Interação entre stakeholders CML 7 5 6 210 

IS - 6 8 6 288 

Concorrência Ilegal 7 8 2 112 

4.2.2. Avaliação dos riscos 

Após obtenção dos resultados das entrevistas efetuou-se uma média do RPN, entre os dados 

fornecidos pelos 5 entrevistados, e obteve-se os 10 principais riscos na seguinte Figura 4.26. 

Fatores de Risco                                RPN(𝒙) 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 – Avaliação dos riscos após FMECA 
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Comparativamente com as entrevistas, percebeu-se que as alterações legislativas, 

recorrentemente com atribuição de nível 10 no impacto são o risco que mais preocupa os investidores 

pois, tal como descriminado anteriormente, pode alterar as regras do jogo e tornar inviável qualquer 

alojamento local. 

A incerteza do mercado imobiliário e a avaliação técnica do solo e do edificado apenas foi 

enumerado por 1/5 dos entrevistados, no entanto com níveis de impacto, probabilidade e deteção 

gravosos. Está relacionado com a experiência pessoal de cada investidor e com as dificuldades e 

modos de falha ultrapassados. 

As alterações fiscais, nomeadamente ao nível do IRS/IRC, IVA, IMT e IMI estão em 

concordância com os valores obtidos utilizando a matriz de avaliação aplicada aos dois casos de 

estudo. 

É de notar uma preocupação dos investidores nos riscos de mercado e de exploração como é 

o caso da publicidade e marketing nomeadamente a dependência de certas plataformas para 

publicitarem os seus imóveis, bem como a dependência das reviews atribuídas pelos hóspedes que 

podem denegrir a pontuação da fração nessa determinada plataforma e, consequentemente, não surgir 

com a mesma frequência na plataforma. Existem aliás relatos em que os hóspedes chantageiam os 

hosts exigindo descontos em troca de feedback positivo. 

A concorrência, nomeadamente a ilegal, não permite uma regularização dos preços do 

mercado, sem conseguirem competir com este tipo de mercado em termos de preços. 

Os danos provocados pelos hóspedes, não são assumidos, muitas vezes, pelas plataformas e 

é necessário recorrerem a cauções para salvaguardar este risco. Acontece com mais frequência a 

investidores inexperientes. 

O fim dos programas de incentivo também foi enumerado por um investidor, preocupado com 

o aumento da taxa de IVA para a reabilitação de novos alojamentos locais. 

A manifestação social, nomeadamente a oposição de condóminos e vizinhos pode inviabilizar 

um projeto, com atitudes que originam reviews mais baixas nas plataformas e consequentemente uma 

redução da procura. Esta redução da procura, que pode ter como causa qualquer risco de mercado é 

a principal preocupação dos investidores. 

Grande parte dos autores identifica os fatores de risco, através da indicação dos modos de 

falha, mas peca por não ser feita uma avaliação dos mesmos, deixando em aberto a completa gestão 

dos riscos. A Tabela 4.9 permite efetuar uma comparação entre a avaliação dos riscos em reabilitação 

urbana por parte dos autores, utilizando a matriz de avaliação e o método FMECA. 
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Tabela 4.9 – Comparação da avaliação dos fatores de risco 

Revisão da literatura  

Matriz de 
Avaliação 

 

Método FMECA 
Hassani & 
Babakhani, 

2011 

Kuo & Ji, 
2011 

Yu & Lee, 2012 
  

Atraso na 
liberalização das 

terras necessárias 
ao projeto 

Definição de 
reabilitação 

urbana 

Definição de Área 
de Reabilitação 

Urbana 

 
Impostos sobre os 

rendimentos (IRC/IRS) 

 

Alterações legislativas 

Recessão na 
venda de 

unidades devido a 
recessão ou 
condições 

competitivas 

Preço das 
terras e imoveis 

Reivindicação de 
posse 

 
Manutenção e 
substituição de 

materiais e 
equipamentos 

 

Incerteza do mercado 
imobiliário 

Incapacidade de 
venda das 

unidades no 
tempo previsto 

Uso diferente 
do estipulado – 
conversão do 
edifício aos 

novos 

Preço de venda 

 

Taxas de juro 

 

Avaliação técnica do solo 
e do edificado 

Fraqueza no 
fornecimento de 
fluxo de caixa 

suficiente pelos 
inquilinos 

Concorrência 
Falta de 

regulamentação 
legal 

 

Alterações ao projeto 

 

Alterações fiscais 

Liberar e eliminar 
os subsídios 

governamentais 

Benefícios e 
incentivos 

fiscais 

Recusa de 
despejo do 

inquilino e valor de 
realocação 

 

Inflação 

 

Publicidade e marketing 

Fraqueza na 
seleção de 

parceiros de 
investimento 

Realocação de 
inquilinos e 
demolição 

Diferentes 
opiniões sobre o 

projeto 

 
Impostos sobre o 
consumo (IVA) 

 

Concorrência 

Decréscimo do 
valor das terras 

Número de 
construções 

ilegais 

Interação com 
stakeholders 

 
Burocratização dos 

processos 

 
Seguros e danos 

provocados por hóspedes 

Não cooperação 
de inquilinos com 

as autoridades 

Custo da 
construção 

Definição do plano 
de 

implementação. 

 Seguros e danos 
provocados por 

hóspedes 

 
Programas de incentivo 

Cronograma irreal 
Gestão da 

equipa 

Falência da 
empresa de 
construção 

 
Solidez da reabilitação 

 
Manifestação social 

Reivindicação da 
posse / edificado 

Tempo de 
processamento 
dos processos 

Ruido e limpeza 
 Documentação 

técnica / Interação 
com stakeholders 

 
Taxa de ocupação e 

sazonalidade 

 

Os resultados obtidos contrastam com a literatura, bem como a matriz de analise contrasta 

com a aplicação do método FMECA, no entanto, entre os primeiros 10 riscos a ter em conta, denotam 

se algumas semelhanças, quer no fator de risco identificado, quer na posição que ocupam. 
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5. CONCLUSÕES 

A inclusão do risco na análise e avaliação de um projeto de investimento requer uma 

consciente, eficaz e dinâmica gestão integrada do risco, proporcional à complexidade e ao tipo de 

projeto envolvido e que culmine na quantificação e hierarquização de cada fator de risco e permita 

definir a reação adequada aos mesmos, de acordo com os objetivos do projeto e de forma a concluir 

as atividades previstas com sucesso (Yu & Lee, 2012; Apollo & Brzezicka, 2014). Desta forma propõe-

se um modelo de gestão dos riscos em projetos de reabilitação urbana para exploração de alojamento 

local que pretende, numa primeira análise, identificar quais são os riscos e, posteriormente, quantificar 

e priorizar os mesmos. 

Neste sentido, os riscos associados a um projeto de reabilitação urbana para prestação de 

serviços de alojamento local são extensos, englobados em categorias, e apresentam-se na infografia 

da Figura 3.8. Estes fatores de risco identificados, estão sujeitos a variações e são analisados e 

quantificados de forma individual e independente, sem ter em conta as potenciais relações entre eles, 

de forma a permitirem a atribuição de valores ou percentagem de valores conhecidos em termos de 

lógica binomial, contribuindo para a elaboração de um modelo matemático simples que provêm da 

prévia análise financeira efetuada num determinado projeto. Para auxiliar a tomada de decisão, é 

necessário estimar o custo total do projeto de reabilitação bem como o fluxo mais provável de receitas. 

Adotam-se as variáveis mais comuns e transversais a todos os riscos como o tempo de atraso no 

cronograma do projeto, que pode ser quantificado através do rendimento coletável não obtido durante 

esse período ou o custo adicional em relação ao valor total da empreitada. A taxa de ocupação é uma 

variável também utilizada com frequência. 

O modelo desenvolvido carece de uma análise estatística em relação ao projeto específico a 

implementar, com o objetivo de introduzir as probabilidades de ocorrência de cada fator de risco no 

modelo, que se limitou à análise descritiva e qualitativa do autor. Apenas com uma expressiva análise 

estatística é possível obter o valor correspondente ao trabalho adicional no caso de ocorrência de um 

determinado risco, que está associado a uma percentagem do valor total previsto de empreitada.  

De um modo geral, o modelo é consistente com as alterações legislativas e fiscais. Nota-se 

uma tendência para os riscos relacionados com a reabilitação urbana, nomeadamente os riscos 

técnicos, ao contrário das entrevistas que se focam nos riscos de mercado e de exploração. Pode 

dever-se ao público alvo que foi entrevistado, mais ligado à gestão de alojamentos locais mas menos 

experiente e sem vivência na fase de reabilitação de imóveis. Por outro lado, os dois casos de estudo 

são recentes, sem modos de falha a registar no que toca à exploração dos mesmos. Ainda assim, 

verifica-se a dificuldade em analisar isoladamente cada fator de risco. Se se analisar o principal fator 

de risco, tributação de rendimentos (IRC/IRS), este tem sido o cerne das alterações legislativas. Assim, 

conclui-se que ambos os métodos se complementam e permitem ter uma real noção dos riscos de um 

projeto de reabilitação urbana na perspetiva do investidor, aplicado ao alojamento local em Lisboa. 
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Atualmente, mantêm-se em vigor os benefícios fiscais à reabilitação urbana introduzidos ao 

longo dos últimos anos e, face à sua evolução legislativa, é possível aferir desde logo que o legislador 

começou, numa fase inicial, em sede de tributação do património e do consumo, por incentivar os 

sujeitos passivos a adquirirem imóveis para reabilitar, e acabou por complementar este regime numa 

fase posterior com a introdução de novos benefícios fiscais, nomeadamente em sede de tributação dos 

rendimentos, desta vez para incentivar a aquisição de prédios reabilitados. Uma regressão da 

legislação e da política adotada, com o prolongamento do regime transitório e respetivo congelamento 

das rendas, pode causar o fim da introdução de mais frações/edifícios neste mercado. Concretamente 

na fase de exploração, o excesso de legislação e burocracia, dispersas por diferentes entidades, 

afastam potenciais investidores que, apesar do reconhecido rendimento quando comparado com outros 

investimentos, optam por não investir devido ao desconhecimento dos riscos associados e impacto que 

poderão causar. Por outro lado, é importante acompanhar os desenvolvimentos legislativos 

nomeadamente eventuais limitações do número de noites por ano para prestações de serviços de 

alojamento local, como já acontece em outras cidades, ou por exemplo a condição de obter aprovação 

dos condóminos.  

É percetível a vontade política no apoio à reabilitação urbana, não só das associações ligadas 

ao setor do turismo mas também ao nível do poder central e local com o lançamento de programas de 

incentivo e a atribuição de benefícios fiscais. A tendência parece manter-se relativamente à reabilitação 

urbana mas não com a finalidade de prestar serviços de alojamento local surgindo, com frequência, 

temas como a gentrificação, a escassez de imóveis para arrendamento na zona histórica da cidade, ou 

a exigência por parte dos empreendimentos turísticos de maior regulamentação a adotar nos 

estabelecimentos de alojamento local. Por estas razões é que se conclui que a reabilitação urbana não 

é ainda uma aposta ganha. Há que consolidar, primeiro dando estabilidade ao seu regime legal e fiscal 

e segundo dando perspetivas de rentabilidade e de sustentabilidade aos seus projetos. 

Finalmente importa referir que o processo de gestão do risco não está completo faltando, após 

as fases de identificação, análise e avaliação do risco, a fase de resposta ao risco, seja através de 

medidas de monitorização ou mitigação.  

No futuro seria interessante desenvolver uma análise estatística, como já referido, para se 

apurar a probabilidade de cada um dos riscos ocorrer, concretamente em projetos de reabilitação 

urbana para prestação de serviços de alojamento local, específica na zona histórica da cidade de 

Lisboa. Complementarmente seria interessante desenvolver um software que, em termos práticos, seja 

similar ao desenvolvido nesta dissertação, em Microsoft Excel, onde são introduzidos os dados e 

características do investimento, como por exemplo área, valor de compra, valor previsto de empreitada, 

cronograma previsto, empréstimos bancários, etc. e retorna toda a análise financeira e respetivos 

valores para cada fator de risco, de acordo com o modelo e variáveis sugeridas. Adicionalmente, 

deveria ser um software aberto, suscetível de ser adaptado sempre que necessário, nomeadamente 

para atualizações fiscais, ou se se pretender utilizar o mesmo para outra localização geográfica. 
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Anexo A 

Título Fonte Data Autores Palavras-chave Resumo Variáveis Método Relevância 

A conflict-risk 
assessment 
model for 
urban 
regeneration 
projects using 
Fuzzy-FMEA 

KSCE Journal 
of Civil 
Engineering – 
Vol. 16, Issue 
7, Pages 
1093-1103 

Nov. 
2012 

Yu, J.-H.; 
Lee, S.-

K. 

Conflict, Fuzzy 
sets, Project 
management, 
Risk 
management, 
Urban 
regeneration 

A relação entre os diversos stakeholders é complexa em 
projetos de reabilitação urbana e crucial para o seu sucesso.  
Neste artigo, foi efetuado um modelo de avaliação do risco de 
conflito baseado no Fuzzy-FMEA para um projeto de 
reabilitação urbana. O modelo proposto consiste em três fases: 
fuzzificação, inferência baseada em regras difusas e 
defuzzificação. 
De forma a validar o método proposto, foram estabelecidas 34 
tipologias de risco de conflitos, utilizando 121 casos de conflitos 
registados entre 2003 e 2009 na Coreia do Sul, recolhidos a 
partir de uma base de dados e dos meios de comunicação. 
É esperado que este modelo facilite a análise dos possíveis 
riscos de conflito por parte dos gestores de projeto, 
comparativamente com os modelos de avaliação de risco 
conhecidos, incluindo o tradicional método FMEA. 

Atores 
envolvidos, 
Relação 
entre atores, 
Causa dos 
conflitos, 
Gestão do 
risco 
 
 
 

Modelo de 
avaliação do 
risco de conflito 
baseado no 
Fuzzy-Failure 
Mode and Effect 
Analysis (Fuzzy-
FMEA) para um 
projeto de 
reabilitação 
urbana. 

Definição de 34 
tipologias de 
risco de 
conflitos e 
aplicação de 
um método 
mais preciso 
que os métodos 
tradicionais, 
obtendo-se um 
ranking dos 
riscos de 
conflitos entre 
stakeholders. 

Sources of 
investment risk 
in urban 
regeneration 
projects 

Technical 
Transactions – 
Civil 
Engineering 

2014 

Magdalena 
Apollo; 
Justyna 

Brzezicka 

Urban 
regeneration, Risk 
assessment, Risk 
management, 
Construction 
investment 

O risco de investir em reabilitação urbana distribui-se pelos 
vários stakeholders e tem diferentes pesos ao longo das várias 
fases do projeto, 
Este artigo identificou as fontes dos fatores de risco e dividiu-os 
por categorias nomeadamente em riscos técnicos, de gestão e 
organização do projeto e externos. Posteriormente abordou o 
tema da integração do novo projeto no ambiente e a sua 
aceitação pelos habitantes. Estes aspetos psicológicos e 
comportamentais do risco não são mensuráveis logo apenas 
podem ser alvo de uma análise qualitativa.  
Para completar a análise dos riscos mensuráveis efetuou-se 
uma avaliação do impacto dos fatores de risco no nível global 
de risco de investimento nos projetos de regeneração urbana. 
Admitindo que foram identificados a maioria dos fatores de risco 
e verificados por um grupo de peritos, aplicou-se um modelo de 
referência para estimar a participação de cada uma dessas 
áreas no risco geral de investimento num projeto de reabilitação 
urbana. O modelo baseia-se numa escala de probabilidade de 
ocorrência de cinco passos e no respetivo impacto de um fator 
de risco. A responsabilidade de assumir o risco varia entre o 
investidor/promotor e o empreiteiro, dependendo do tipo de 
contrato e da complexidade do projeto. 

Atores 
envolvidos, 
Fatores de 
risco, 
Impacto do 
risco na 
decisão, 
Relação 
investidor / 
empreiteiro 

Levantamento e 
análise 
quantitativa das 
fontes dos fatores 
de risco através 
de 
documentação, 
observação direta 
com consulta de 
especialistas, 
análise de 
hipóteses e 
estatísticas 
disponíveis de 
projetos de 
reabilitação 
urbana. 
Aplicação de 
modelo 
(Probabilidade x 
Impacto) para 
estimar a sua 
participação no 
risco global do 
investimento. 

Identificação da 
origem dos 
riscos num 
projeto de 
reabilitação 
urbana e 
análise do seu 
impacto no 
risco global do 
investimento. 
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Título Fonte Data Autores Palavras-chave Resumo Variáveis Método Relevância 

Evaluation and 
financial risk 
management 
of urban 
renewal 
projects in 
partnership 
with public and 
private 

Management 
Science 
Letters - Vol. 
1, Issue 4, 
Pages 427-
438 

Jun. 
2011 

Ehsan 
Hassani; 
Masoud 

Babakhani 

Public private 
financial, 
Partnership, Risk 
management, 
Slum areas, 
Financial analysis 

Este artigo descreve os riscos de uma parceria financeira 
público-privada e baseou-se nos resultados de um caso de 
estudo - Saheb Al Zaman Boulevard - um projeto de reabilitação 
urbana na área metropolitana de Mashhad, Irão. O objetivo 
passou por identificar e avaliar os problemas e as barreiras de 
cooperação público-privado.  
A gestão do risco aplicada é baseada no Project Management 
Body Of Knowledge (PMBOK). Foram identificados 10 riscos 
relevantes, após efetuada a sua avaliação através de uma 
matriz de probabilidade e influência do risco. Posteriormente 
também se incluíram os fatores: tempo, habilidade de gestão de 
risco e grau de familiaridade do risco. 
Foi efetuada uma previsão da venda das unidades com 3 
cenários (pessimista, mais provável e optimista). 
Por fim foram propostas ações de resposta aos riscos mais 
relevantes. 

Atores 
envolvidos, 
Parcerias 
público-
privadas, 
Riscos em 
reabilitação 
urbana, 
Fatores de 
influência na 
gestão do 
risco, 
Resposta ao 
risco 

Análise qualitativa 
baseada na 
revisão de 
documentação, 
brainstorming, 
métodos de 
análise de 
suposições, 
inquéritos e 
entrevistas a 24 
especialistas. 

Apesar dos 
riscos 
identificados 
serem 
direcionados 
para as 
parcerias 
público-
privadas, são 
riscos globais 
da reabilitação 
urbana. Aborda 
ainda a 
resposta ao 
risco.  

Management 
of 
stakeholders 
in urban 
regeneration 
projects. Case 
study: Baia-
Mare, 
Transylvania 

Sustainability 
– Vol. 8, Issue 
3 

Mar. 
2016 

Corina M. 
Radulescu; 

Ovidiu 
Stefan; 

Gheorghe 
M. T. 

Radulescu; 
Adrian T. G. 

M. 
Radulescu; 
Mihai V. G. 

M. 
Radulescu 

Brownfields, 
Stakeholders, 
Social networking 
analysis 

Este artigo baseia-se numa análise empírica que investigou 
como os stakeholders de um projeto de reabilitação urbana, 
neste caso nos parques industriais abandonados de Baia-Mare, 
Roménia, podem envolver-se mais nos processos de tomada 
de decisão.  
A pesquisa foi aplicada aos 20 stakeholders identificados. 
Estudou-se a sua saliência (potencial que os stakeholders têm 
de influenciar a decisão) e a intensidade das suas relações, 
analisadas através da abordagem das redes sociais e focada 
em métodos gráficos. Os nós da rede retratam as pessoas ou 
grupos e as ligações representam as relações ou fluxos de 
informação. A sua centralidade traduz-se em poder, 
intermediação, informação e grau da centralidade. O 
questionário e as entrevistas foram elaborados para identificar 
o número de ligações e a frequência de informação trocada.  
Concluiu-se que o mais poderoso é o Observatório Urbano bem 
com a Agência de Proteção Ambiental, O stakeholder com 
maior grau é o Projetista e o maior intermediário é o Investidor. 
Na informação, destacam-se as Universidades e a Agência de 
Proteção Social. 

Atores 
envolvidos, 
Relação 
entre atores, 
Interesse 
dos atores 

Pesquisa, 
questionários e 
entrevistas. 
Integração de 
dados no 
software SPSS 
21, numa tabela 
de dupla 
entrada que 
contém 
intensidade de 
1-5 entre os 
atores e a rede.  
Construção da 
rede de 
stakeholders 
através da 
importação dos 
dados para o 
SocNet V. 

A identificação 
e relação dos 
variados 
stakeholders 
presentes num  
projeto de 
reabilitação 
urbana é 
fundamental 
para analisar os 
riscos 
associados a 
cada um, bem 
como o 
adequado 
cenário de 
resposta. 

Stakeholder 
salience in 
global projects 

International 
Journal of 
Project 
Management – 
Vol. 26, Issue 

Jul. 
2008 

Kirsi 
Aaltonen; 

Kujala 
Jaakko; 
Oijala 

Tuomas 

Stakeholder 
management, 
Global projects, 
Stakeholder 
salience, 
Stakeholder 

O autor focou-se no projeto de construção de uma fábrica no 
Uruguai para identificar e categorizar as diferentes estratégias 
de projeto que os stakeholders utilizam para aumentar a 
saliência dos opositores ao projeto, que não estão diretamente 
envolvidos na sua execução. As estratégias identificadas 
incluem a estratégia de retenção direta e indireta, construção 

Atores 
envolvidos, 
Relação 
entre atores, 
Interesse 
dos atores 

Análise 
qualitativa 
baseada no 
levantamento e 
recolha de 
informação.  

É importante, 
em qualquer 
caso de estudo, 
analisar e 
avaliar as 
diferentes 
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Título Fonte Data Autores Palavras-chave Resumo Variáveis Método Relevância 
5, Pages 509-
516 

influence 
strategies, 
Stakeholder 
theory 

de recursos, realização de acordos, escalada de conflitos, 
construção de credibilidade, estratégias de comunicação e 
estratégias de ação direta. 
Foi elaborado um cronograma com os importantes incidentes. 
Depois de compilar a lista de eventos, as estratégias de 
influência identificadas foram analisadas, avaliadas e 
categorizadas de acordo com os seus efeitos sobre a saliência. 

 estratégias de 
projeto que os 
stakeholders 
utilizam para 
influenciar as 
tomadas de 
decisão – 
saliência. 

Stakeholder 
management 
in 
construction: 
An empirical 
study to 
address 
research gaps 
in previous 
studies 

International 
Journal of 
Project 
Management – 
Vol. 29, Issue 
7, Pages 900-
910 

Out. 
2011 

Jing 
Yang; 

Geoffrey 
Qiping 
Shen; 

Manfong 
Ho;  

Derek S. 
Drew; 

Xiaolong 
Xue 

Stakeholder 
management, 
Construction, 
Critical sucess 
factors, 
Framework, 
Social network 
analysis 

O facto de existirem poucos estudos focados na análise do 
impacto das relações dos stakeholders para o projeto e de não 
existir uma lista abrangente dos fatores que afetam o sucesso 
da gestão de stakeholders incentivou os autores deste artigo a 
adotar um processo integrado para identificar as lacunas na 
construção, relativas à gestão dos stakeholders, procurando 
soluções para as colmatar. 
Foi assim efetuado um estudo empírico em Hong Kong e na 
Austrália e identificados e classificados 15 fatores críticos de 
sucesso. Foi sintetizado um quadro para a estruturação da 
gestão dos stakeholders bem como métodos para a realização 
eficaz da sua gestão. Posteriormente foi utilizada a abordagem 
das redes sociais para analisar o impacto causado pelos 
stakeholders, utilizando como caso de estudo a construção de 
um edifício pertencente a uma faculdade Australiana. 
O objetivo passou por desenvolver uma estrutura sistemática 
de gestão de stakeholders e consolidar abordagens práticas 
que podem ser utilizadas na sua gestão. 

Atores 
envolvidos, 
Relação 
entre atores, 
Interesse 
dos atores, 
Gestão, 
Influência 

Estudo empírico 
para identificar e 
classificar 
fatores críticos 
de sucesso de 
gestão de 
stakeholders. 
Utilizada 
abordagem das 
redes sociais 
para analisar o 
impacto no 
projeto. 

Identificação 
dos 
stakeholders e 
de fatores 
críticos para o 
sucesso do 
projeto. Método 
de medição do 
impacto que 
poderá ter no 
projeto global. 

Analysis of the 
increase of 
construction 
costs in urban 
regeneration 
projects  

Advances in 
Science and 
Technology 
Research 
Journal – Vol. 
9, Issue 28, 
Pages 68-74 

Dez. 
2015 

Magdalena 
Apollo; 
Emilia 

Miszewska-
Urbanska 

Risk analysis, 
Cost 
management, 
Urban 
regeneration, Cost 
increase 

O projeto de reabilitação urbana de Letnica, na Polónia, inclui 
29 edifícios residenciais e 1 edifício público, bem como a 
renovação e modernização do sistema de estradas. 
A fase I do projeto teve um aumento de custos de 14,5%, 
principalmente devido a uma deficiente avaliação inicial dos 
edifícios, causado pela atual ocupação dos mesmos que não 
permitiu a adequada recolha de amostras aleatórias e 
consequente avaliação detalhada da condição técnica. 
Também a necessidade de cumprir atuais normas contribuiu 
para a proliferação de trabalhos a mais, não incluídos no 
caderno de encargos, que se verificou serem necessários, 
aumentando os custos finais do projeto. 
Os custos associados à deficiente gestão de stakeholders 
permitiu concluir que se justifica limitar o número de 
empreiteiros de forma a minimizar os problemas de 
coordenação. 

Tipo de 
reabilitação 
urbana, 
Atores 
envolvidos, 
Causas do 
aumento dos 
custos 
 

Levantamento e 
análise 
quantitativa dos 
custos 
adicionais do 
projeto de 
reabilitação 
urbana de 
Letnica, na 
Polónia. 

Levantamento 
de problemas 
ocorridos num 
projeto de 
reabilitação 
urbana e 
algumas formas 
de responder a 
esses riscos. 
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Exploring risks 
for urban 
renewal 
projects 

28th 
International 
Symposium on 
Automation 
and Robotics 
in Construction 
(ISARC 2011) 

2011 

Yao-
Chen 
Kuo; 
Nian-

Cheng Ji 

Risk 
management, 
Urban renewal, 
Project 
management, 
Consistente fuzzy 
preference 

Um projeto de longa duração acarreta um grande investimento, 
acordo com residentes e processos complicados de aquisição, 
caracterizado pelo elevado grau de incerteza. Os riscos destes 
projetos são assim mais complicados de identificar, prever, 
controlar e gerir. 
Este artigo explora os fatores de risco encontrados em projetos 
de reabilitação urbana em Taiwan. Foi utilizado o Risk 
BreakDown Structure (RBS) que integrado com o Project 
Definition Rating Index (PDRI) permitiu identificar inicialmente 
53 fatores de risco que foram incluídos num diagrama de 
influência de causa-efeito para perceber quais os mais 
relevantes, avaliados por especialistas associados a estes 
projetos. Esta lista foi reduzida para 25 fatores de risco divididos 
por 5 categorias onde foram, posteriormente, avaliadas as 
probabilidades de ocorrência e os potenciais efeitos relativos 
(vulnerabilidade e exposição ao risco) no sucesso do projeto. A 
utilização do método CFPR permitiu avaliar os efeitos relativos 
dos fatores de risco e estabelecer uma estrutura hierárquica dos 
mesmos. 
Concluiu-se que os riscos económicos são os que têm maior 
influência no sucesso do projeto. 

Fatores de 
risco em 
projetos de 
reabilitação 
urbana,  
Causa / 
efeito dos 
fatores de 
risco, 
Probabilidad
e de 
ocorrência 
dos riscos 

Análise 
qualitativa dos 
fatores de risco 
e aplicação do 
método 
Consistent 
Fuzzy Preferred 
Relations 
(CFPR) para 
avaliar os seus 
efeitos relativos 
e estabelecer 
uma estrutura 
hierárquica dos 
mesmos. 

Identificação 
dos fatores de 
risco e método 
utilizado. 
Possibilidade 
de aplicação do 
mesmo método 
para 
comparação de 
resultados. 

Analyzing risk 
of student 
hostel 
investment: 
The case of 
private 
investors 

International 
Journal of 
Business and 
Social 
Research – 
Vol. 4, Issue 9, 
Pages 43-56 

Set. 
2014 

Elvis 
Attakora-
Amaniam

pong; 
Andrews 
Salakpi; 
Joseph 

Yaw 
Dwamen

a 
Quansah 

Investment, Real 
estate, Risk, 
Student hostel 

Este artigo procurou identificar e priorizar os vários riscos 
associados ao investimento em hostels para estudantes, 
usando como caso de estudo 72 hostels nas imediações da 
University for Development Studies em Bamahu, Gana. Não há 
investimento sem risco e antes de serem avaliados os 
investimentos alternativos, devem ser determinados os níveis 
desejados de risco de cada investidor. 
Foi efetuado um inquérito e apresentado o ranking dos riscos 
para este caso de estudo, sendo o maior, a gestão do risco e o 
menor, o risco financeiro. Estes riscos são explicados pela falta 
de capacidade da maioria dos investidores de avaliar, evitar e 
controlar os riscos associados. O risco financeiro é explicado 
pelo facto de a maioria dos investidores terem recorrido a 
capital próprio, sem recorrerem a empréstimos. São ainda 
avaliados os riscos estruturais, nomeadamente os custos de 
manutenção e de danos causados pelos inquilinos, o aluguer 
padrão e a taxa de pagamento, a taxa de desentendimento 
inquilino-proprietário, a taxa de melhoria do inquilino, o risco 
setorial, legislativo, de tributação, sazonal, ambiental e leis de 
arrendamento. 

Atores 
envolvidos, 
Gestão de 
risco, 
Riscos de 
investimento 
imobiliário, 
Riscos de 
investimento 
em hostels 
para 
estudantes, 
Relação risco 
/ retorno 

Inquérito relativo 
aos riscos de 
investimento em 
hostels para 
estudantes a 68 
investidores. 
Aplicação do 
modelo de 
emparelhament
o para definir um 
ranking de 
categorias de 
risco. 

Este caso de 
estudo não é 
extrapolável 
devido a 
diferenças no 
perfil de risco 
dos 
investidores, 
localização e o 
facto do estudo 
se centrar em 
hostels para 
estudantes, no 
entanto, há 
fatores de risco 
semelhantes. 
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Risk and real 
estate 
investment: An 
international 
perspective 

Journal of 
Real Estate 
Research, Vol. 
11, Issue 2, 
Pages 117- 
130 

1996 

Tom G. 
Geurts; 

Austin J. 
Jaffe 

- 

Os investidores preferem investir no seu mercado interno 
devido à maior quantidade de informação de que dispõem pois, 
a falta da mesma, pode superar a redução do risco institucional 
da diversificação geográfica.  
Foram definidas 16 variáveis, distribuídas por 4 categorias, 
sendo elas: variáveis de avaliação do risco (taxa de risco 
político, económico, de crédito do país, classificação do risco 
financeiro e prémios de seguros), variáveis de direitos 
imobiliários (segurança, expropriação arbitrária, corrupção e 
subornos, empreendedorismo e inovação e direitos de 
propriedade intelectual), fatores socioculturais (esperança 
média de vida, analfabetismo, qualidade de vida, percentagem 
de proprietários) e variáveis de investimento estrangeiro (grau 
de controlo e tratamento ou hospitalidade de estrangeiros). 
Recorrendo a um método de correlação, foi efetuada uma 
análise empírica que concluiu que o risco político é o mais 
correlacionável com a maioria das variáveis. 

Variáveis ou 
fatores de 
risco, Atores 
envolvidos, 
Relação 
risco / 
retorno 

Análise de 
correlação das 
variáveis. 

Apesar de não 
tratar 
diretamente os 
riscos na 
reabilitação 
urbana, aborda 
os riscos 
institucionais na 
ótica do 
investidor 
privado 
estrangeiro e a 
sua perceção 
do risco 
consoante as 
variáveis 
indicadas. 

Liquidity risk of 
private assets: 
Evidence from 
real estate 
markets 

The Financial 
Review – Vol. 
48, Issue 4, 
Pages 671-
696 

Out. 
2013 

Ping 
Cheng; 

Zhenguo 
Lin; 

Yingchun 
Liu 

Iliquidity, Liquidity 
risk, Thinly traded 
private asset 

A falta de liquidez é uma importante fonte de risco de 
investimento. As ações e títulos são associados a investimentos 
com elevada liquidez e transacionados em mercados públicos 
eficientes contudo, os investimentos considerados ilíquidos, 
como o imobiliário, não atraem tanta atenção. 
Assumindo que os investidores têm um perfil de risco neutro, 
este artigo desenvolveu um conceito chamado Factor de Risco 
de Liquidez (FRL) que fornece uma ferramenta analítica para 
quantificar o risco de liquidez dos investimentos privados. Foi 
usado um imóvel comercial para avaliar o modelo. 
Concretamente em relação ao imobiliário, este mercado 
aparenta ter pouca volatilidade comparativamente com o 
retorno esperado mas tem uma magnitude do risco de liquidez 
demasiado grande para ser ignorada. 

Risco de 
liquidez, 
Investimento 
privado, 
Investimento 
líquido ou 
ilíquido, 
Atores 
envolvidos, 
Perfil de 
risco do 
investidor 

Método 
analítico, 
através do Fator 
de Risco de 
Liquidez (FRL), 
que quantifica o 
risco de liquidez 
dos 
investimentos 
privados. 

O risco de 
liquidez é, de 
acordo com 
este artigo, um 
dos principais 
riscos em 
investir em 
imobiliário e 
consequentem
ente em 
reabilitação 
para usos de 
serviços 
turísticos. 

The financing 
of urban 
regeneration 

Land Use 
Policy - Vol. 
17, Issue 2, 
Pages 147-
156 

Abr. 
2000 

Alastair 
Adair; 
Jim 

Berry; 
Stanley 

McGreal; 
Bill 

Deddis; 
Suzanne 

Hirst 

Urban 
regeneration, 
Finance, Private 
sector, Policy 
mechanisms, Risk 

A necessidade de reabilitação urbana com o declínio físico, 
económico e social do centro das áreas urbanas, juntamente 
com a expansão dos subúrbios resultou numa pressão 
crescente e numa necessidade de parcerias entre o setor 
público e privado para investir em reabilitação urbana. 
Este artigo baseia-se em evidências debatidas numa série de 
grupos de foco, 9 no total, com atores envolvidos no processo 
de reabilitação, realizados em Manchester, Newcastle (Tyne 
and Wear) e Londres (Lee Valley) e divididos em 3 grupos para 
cada localização (setor privado, setor público e misto). Cada 
grupo abordou quatro temas como a justificação para o 

Autores 
envolvidos, 
Relação 
investidor 
privado / 
público, 
Políticas 
públicas de 
incentivo, 
Fatores de 
risco 

Pesquisa e 
análise 
qualitativa de 
documentos e 
relatórios 
publicados e 
entrevistas com 
atores chave do 
setor público e 
privado. 
Desenvolvida 

Problemas e 
constrangiment
os identificados 
no processo de 
reabilitação 
urbana, origem 
do 
financiamento e 
melhor forma 
de atrair e 
aplicar esse 
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investimento do setor privado na reabilitação urbana, os 
mecanismos políticos para alavancar o investimento do setor 
privado, o financiamento da reabilitação urbana e finalmente a 
resposta ao risco. O objetivo foi examinar o processo de 
reabilitação urbana identificando os problemas e 
constrangimentos  e examinar as perceções dos participantes 
sobre as condições em que o setor privado está disposto a ser 
um investidor ativo bem como a eficácia do seu financiamento. 

 uma base de 
dados de atores 
chave em cada 
local de estudo 
de caso, 
posteriormente 
convidados a 
participar em 9 
grupos de foco.  

financiamento 
identificando os 
incentivos 
proporcionados 
ou que 
deveriam ser 
proporcionados 
pelo setor 
público. 

Accessing 
private sector 
finance in 
urban 
regeneration: 
investor and 
non-investor 
perspectives 

Journal of 
Property 
Research – 
Vol. 17, Issue 
2, Pages 109-
131 

2000 

Stanley 
McGreal; 
Alastair 
Adair; 
Jim 

Berry; Bill 
Deddis; 

Suzanne 
Hirst 

Urban 
regeneration, 
Private sector 
finance, Actor 
groups, Evaluative 
criteria, 
Investment 

Este artigo aborda o papel financeiro do setor privado na 
regeneração urbana, inicialmente através de uma perspectiva 
literária, examinando iniciativas recentes e atuais orientações 
políticas. É investigado o comportamento de investimento que 
se baseia nos resultados de duas amostras. O grupo de 
investidores que investem em reabilitação urbana e o grupo que 
não investe em reabilitação urbana. 
Os motivos para a realização de carteiras de investimento 
imobiliário e os critérios de tomada de decisão são analisados 
e avaliados os fatores que facilitam os fluxos de financiamento 
do setor privado. 
Os investidores institucionais têm critérios de entrada do 
mercado muito mais altos, com a qualidade do ambiente 
envolvente a tornar-se um fator dissuasor do investimento. Ao 
melhorar o fluxo financeiro do setor privado em regeneração 
urbana, emergem os instrumentos não financeiros. 
Embora ambos os grupos identifiquem fatores semelhantes, em 
termos de importância para a tomada de decisão, a perceção 
do risco/retorno associada à regeneração urbana difere 
significativamente. Concluiu-se que os fatores de mercado são 
os mais influentes na tomada de decisão. 

Investidor VS 
não-
investidor, 
Atores 
envolvidos, 
Critérios de 
tomada de 
decisão, 
Carteira de 
Investimento 

Análise qualitativa 
baseada em 
entrevistas a 
investidores em 
reabilitação 
urbana (108 
respostas – 41% 
em Londres, 10% 
em Birmingham, 
8% em 
Manchester, 8% 
em Newcastle e o 
restante por 
Inglaterra e País 
de Gales) e não 
investidores em 
reabilitação 
urbana (92 
respostas – 72% 
em Londres e o 
restante por 
Inglaterra e País 
de Gales). 

Enumera 
critérios de 
tomada de 
decisão de 
investir ou não 
em reabilitação 
urbana, que 
também podem 
ser 
considerados 
riscos. A 
perceção do 
investidor 
relativamente a 
esses riscos 
determinará a 
sua opção. 

Developer 
typologies in 
urban renewal 
in Sydney: 
recognising 
the role of 
informal 
associations 
between 
developers 

Urban Policy 
and Research 
– Vol. 28, 
Issue 1, Pages 
65-83 

Mar. 
2010 

Kristian 
J. 

Ruming 

Urban Renewal, 
Sydney, 
Development 
assessment, 
Negotiation, 
Informal 
institutions, 
Developers, 
Metropolitan 
planning 

Para suportar o crescimento da habitação e contrariar a 
expansão dos subúrbios das cidades, o governo australiano 
definiu como prioridade a renovação urbana. 
Usando Sydney como exemplo, este artigo explora os tipos de 
investidores, o processo de construção / reabilitação que 
desenvolvem e a tendência para interagir com o governo local. 
Um dos principais riscos são os atrasos na aprovação dos 
projetos de construção que aumenta os custos e 
consequentemente o preço / renda das habitações, além do 

Atores 
envolvidos, 
Relação 
entre atores, 
Planeament
o 

Pesquisa 
baseada em 42 
entrevistas, 
realizadas em 
2007-2008 (14 
entrevistas com 
gerentes e 
administradores 
do Planeamento 
Estratégico ou 

Aborda riscos 
de investir em 
imobiliário e 
identifica os 
tipos de 
investidores e 
relação entre 
eles e o 
governo local.  
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and local 
government 

risco de corrupção que ocorre normalmente durante este 
periodo.  
Os entrevistados são dividos em 3 grupos: pequenos (menos 
de 10 habitações), médios (entre 10-30 habitações) e grandes 
(mais de 30 habitações). 
Os pequenos e médios investidores são dominantes e não 
estão dispostos a mudar o tipo de construção devido à 
apreensão na procura de mercado. A segunda questão centra-
se na capacidade continua de mobilizar apoios institucionais no 
processo de avaliação da construção, que varia com o tipo de 
investidor. 

da Avaliação do 
Desenvolviment
o e 28 com 
atores privados). 

Metodologia 
FMEA e sua 
aplicação à 
construção de 
edifícios 

Encontro 
Nacional sobre 
Qualidade e 
Inovação na 
Construção 
(QIC 2006) 

2006 

Sónia 
Raposo 
Costa e 
Silva; 
Manuel 
Fonseca; 
Jorge de 
Brito  

FMEA, Risco, 
Criticidade, 
Manutenção, 
Edifícios 

É apresentado o método de análise de riscos qualitativo Failure 
Mode and Effect Analysis – FMEA e a sua extensão semi-
quantitativa Failure Mode, Effect and Critically Analysis – 
FMECA, realizada através da análise da criticidade dos modos 
de falha. 
São indicadas as principais fases de desenvolvimento bem com 
as principais vantagens e limitações da sua implementação, 
tanto na fase de planeamento da manutenção do edifício como 
na própria fase de concepção, projeto e execução da obra. 

Gestão de 
riscos, 
Análise de 
riscos, 
Análise de 
criticidade, 
Método 
FMEA 

Análise 
exploratória do 
método FMEA, 
com base na 
norma IEC 
60812 e na 
publicação do 
CIB 310 que 
compila artigos 
sobre a 
aplicabilidade ao 
setor da 
construção. 

Aborda toda a 
metodologia 
FMEA e 
FMECA, 
aplicadas à 
gestão dos 
riscos em 
construção de 
edifícios. 

Risk 
management 
in the 
construction 
industry using 
combined 
fuzzy FMEA 
and fuzzy AHP 

Journal of 
Construction 
Engineering 
and 
Management – 
Vol.136, Issue 
9, Pages 
1028-1036 

Set. 
2010 

Abdelga
wad, M. 

And 
Fayek, A. 

Risk 
management, 
Fuzzy sets, 
Failure modes 

A técnica FMEA pode auxiliar na identificação dos modos de 
falha, avaliar o seu impacto e planear as ações corretivas, no 
entanto, tem limitações que podem ser exploradas através do 
conceito difuso – lógica Fuzzy – para mapear a relação entre o 
Impacto (I), Probabilidade de ocorrência (P), Deteção (D) e grau 
de criticidade dos eventos de risco e é adequada para situações 
que exigem soluções aproximadas e para os quais não existe 
um modelo matemático simples ou não existem dados 
disponíveis ou difíceis de obter. Esta lógica fuzzy é combinada 
com FMEA para superar as deficiências associadas à 
abordagem tradicional de cálculo do RPN.  
Posteriormente é utilizado o fuzzy AHP para medir o impacto do 
custo, tempo e qualidade. Implica uma formatação hierárquica 
do problema e estabelece uma matriz de comparação aos pares 
medindo o peso agregado a cada alternativa. No entanto uma 
desvantagem de utilizar o método AHP é atribuído ao nível de 
incerteza e subjetividade de selecionar um único número da 
escala de comparação aos pares. O artigo utiliza esta 

Gestão de 
riscos, 
Fuzzy, 
Limitações 
dos 
métodos, 
Impacto, 
Criticidade 

Análise 
exploratória 
sobre a gestão 
de risco na 
construção, 
através de um 
modelo 
combinado 
Fuzzy FMEA e 
Fuzzy AHP. 
Desenvolviment
o de software 
“risk criticality 
analyser”. 
Validação do 
modelo através 
de uma reunião 
com 

Possível 
aplicação do 
modelo 
combinado 
Fuzzy FMEA e 
Fuzzy AHP 
para a gestão 
de riscos na 
reabilitação 
urbana. 
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abordagem para desenvolver o software “risk criticality 
analyser”. Para validar o modelo foi elaborada uma reunião com 
um grupo de 6 especialistas e posteriormente foi utilizado o 
software num caso de estudo, de uma construção de um 
gasoduto. 

especialistas e 
posterior 
aplicação num 
caso de estudo 
de uma 
construção de 
um gasoduto. 

Analysis of the 
viability of an 
urban renewal 
project under a 
risk-based 
option pricing 
framework 

Journal of 
Urban 
Planning and 
Development - 
Vol. 137, Issue 
2, Pages 101-
111 

Jun. 
2011 

Eddie 
Chi-man 

Hui; 
Ivan 

Man-hon 
Ng; Kak-
keung Lo 

Urban Renewal, 
Viability, Real 
option, 
Samuelson-
McKean model, 
Monte Carlo 
simulation 

Abordagens comuns como a técnica do fluxo de caixa 
descontado (DCF) ou o valor atual líquido (NPV) permitem 
quantificar os fluxos de caixa esperados, no entanto, não se 
tratam de análises de opções reais, ou seja, não têm em conta 
o efeito das incertezas. 
Desta forma, os autores adotaram o modelo de Samuelson-
McKean para avaliar a viabilidade do maior projeto de 
reabilitação urbana de Hong Kong – Kwun Tong Town Center. 
Este modelo de atribuição de preços às opções permite uma 
melhor perceção da viabilidade do projeto e dos riscos 
subjacentes, como a alteração dos custos de reabilitação, taxas 
de juro, taxa de capitalização ou a volatilidade dos preços das 
habitações. 
Por se tratar de um modelo determinístico, foi adotado um 
processo iterativo designado simulação de Monte Carlo que, 
neste caso, se trata de um modelo estocástico que permite 
variações aleatórias em mais do que uma das entradas do 
modelo permitindo testar vários cenários que retratam as 
diferentes condições económicas possíveis. 
O modelo adotado revelou que a execução imediata do projeto 
de reabilitação urbana é desfavorável do ponto de vista 
financeiro porque o retorno esperado é insuficiente para 
compensar o custo das incertezas. 

Métodos de 
cálculo de 
viabilidade 
de projetos 
de 
reabilitação 
urbana, 
Riscos em 
projetos de 
reabilitação 
urbana, 
Atores 
envolvidos 

Método 
Samuelson-
McKean trata-se 
de uma análise 
de opções reais 
com vários 
parâmetros de 
input para ter 
em conta o 
efeito das 
incertezas. 
Simulação de 
Monte Carlo que 
permite 
variações 
aleatórias em 
mais do que 
uma entrada 
devolvendo os 
resultados mais 
prováveis. 

Foi utilizado um 
método de 
atribuição de 
preço às 
opções que 
permite uma 
perceção da 
viabilidade de 
um projeto de 
reabilitação 
urbana muito 
mais amplo, 
tendo em conta 
também os 
riscos 
inerentes. 

A fuzzy group 
decision 
making 
approach to 
construction 
project risk 
management 

International 
Journal of 
Industrial 
Engineering & 
Production 
Research – 
Vol. 24, Issue 
1, Pages 71-
80 

Mar. 
2013 

F. 
Nasirzad

eh; 
M. 

Khanzadi 
&  
H. 

Mianaba
di 

Construction 
industry, Group 
decision making, 
Fuzzy sets, Multi-
criteria decision 
making, Risk 
management 

A fase do plano de resposta ao risco é geralmente realizado 
pelo julgamento pessoal, não existindo nenhuma abordagem 
sistemática para selecionar a resposta ótima aos riscos 
identificados. 
Este artigo propõe uma metodologia para a avaliação dos 
diferentes cenários alternativos de resposta. Foi calculado o 
peso coletivo de cada critério através da opinião de 5 
especialistas. Posteriormente foi selecionado o melhor cenário 
de resposta alternativa, através da integrada proposta 
metodólogica multicritério difusa de tomada de decisão em 
grupo. Para avaliar o desempenho da metodologia proposta, foi 
implementado num projeto o melhor cenário alternativo de 

Risco,  
Prevenção, 
Transferênci
a, Mitigação, 
Aceitação 

Brainstorming 
com 5 peritos. 
Aplicação da 
abordagem 
multicritério 
difusa de 
tomada de 
decisão em 
grupo, num 
projeto de 
execução de 

Modelo 
interessante 
principalmente 
por ser aplicado 
a uma fase da 
gestão de risco 
pouco 
abordada. A 
fase de 
resposta ao 
risco. 



Anexo A – Artigos da revisão bibliográfica 

 95 

Título Fonte Data Autores Palavras-chave Resumo Variáveis Método Relevância 
resposta a um dos mais importantes riscos selecionados, neste 
caso, as condições climatéricas. O projeto consiste na 
execução de uma fundação de betão. 
Os métodos de manipulação dos riscos são classificados em 4 
categorias incluindo a prevenção, transferência, mitigação e 
aceitação dos riscos. 
Para este caso concreto poderia mudar-se o cronograma do 
projeto, o gestor podia aceitar o risco, implementar uma politica 
de horas extra para reduzir os atrasos no cronograma ou 
transferir as perdas através de seguros ou de subcontratação.  

uma fundação 
de betão 

Urban 
regeneration 
economics: 
the case of 
Lisbon’s old 
downtown. 

International 
Journal of 
Strategic 
Property 
Management – 
Vol. 12, Issue 
3, Pages 203-
213  

Set. 
2008 

Ribeiro, 
Francisc
o Loforte 

Building, Cost-
benefit analysis, 
Economic 
analysis, Urban 
renewal 

Foi efetuada uma revisão de publicações e práticas do Estado 
de Arte relacionadas com a reabilitação urbana e uma revisão 
de dados e informações sobre intervenções anteriores referindo 
as empresas públicas criadas pelo município - SRUBP, SRULO 
e SRUO – e os programas de incentivo – Recria, Rehabita, 
Recriph, Solarh e Programa LX – Reabilitar o Centro. 
São referidas três técnicas que podem ser usadas para uma 
análise económica dos programas de reabilitação urbana: a 
análise de custo-eficácia, análise de custo-utilidade/eficácia 
ponderada e análise de custo-benefício. Esta última foi utilizada 
num caso de estudo de uma intervenção de reabilitação na 
freguesia de São Paulo.  

Reabilitação 
urbana na 
zona 
histórica de 
Lisboa, 
Atores 
envolvidos, 
Legislação 
central e 
local, 
(Des)Incenti
vos à 
reabilitação 
urbana 

Caso de estudo 
de estimação de 
custos e 
benefícios de 
uma intervenção 
de reabilitação 
na freguesia de 
São Paulo. 

Revisão das 
publicações e 
práticas do 
Estado de Arte. 

Evaluating the 
impacts of 
urban 
regeneration 
companies in 
Portugal: the 
case of Porto 

Planning 
Practice & 
Research, Vol. 
29, Issue 5, 
Pages 525-
542 

Nov. 
2014 

Luís 
Neto; 
Nuno 
Pinto  

& 
Malcolm 

Burns 

Urban 
revitalization, 
Urban 
regeneration, 
Urban 
rehabilitation, 
Historic centres, 
Evaluation, 
Assessment, 
Porto, Portugal 

A política de congelamento das rendas imposta durante o 
regime ditatorial nos anos 40 e 50, juntamente com o 
crescimento das cidades para as periferias nos anos 80 e 90 
levaram à decadência dos centros históricos, sem capacidade 
de se renovarem. 
Em 2004, para contrariar esta tendência, foi aprovado um 
instrumento legal que permitia às administrações locais criar 
Sociedades de Reabilitação Urbana (SRU) com o objetivo de 
incentivar o rejuvenescimento destes centros históricos 
alavancando também o investimento privado e envolvendo 
todos os stakeholders neste foco. Assim nasceu a Porto Vivo 
SRU. Realçam-se os efeitos secundários, também 
considerados riscos para o investidor, nomeadamente o 
aumento do valor dos terrenos e das rendas levando a uma 
situação de gentrificação. 

Atores 
envolvidos, 
Relação 
entre atores, 
Perceção 
dos atores, 
Impacto das 
SRU’s, 
Políticas de 
incentivo à 
reabilitação 
urbana 

Caso de Estudo. 
Recolha de 
dados através 
de entrevistas a 
um grupo 
representativo 
de stakeholders 
(abordagem 
qualitativa) e 
análise de 
indicadores 
estatísticos de 
forma a avaliar a 
atividade da 
SRU. 

A revisão das 
políticas em 
Portugal, 
impacto das 
SRU’s nas 
políticas 
adoptadas, que 
riscos as 
SRU’s 
procuraram 
mitigar. 

Os benefícios 
fiscais à 
reabilitação 

Actualidad 
Juridica – 
Issue 42, 

2016 
Romão, 
Filipe; 

Benefícios fiscais, 
Imóveis, 
Isenções, 

O presente artigo procura identificar os benefícios fiscais à 
reabilitação urbana e enunciar as principais questões 
associadas a este regime de incentivos. 

Atores 
envolvidos, 

Identificação e 
análise 
qualitativa dos 

Os benefícios e 
incentivos 
fiscais são 
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Título Fonte Data Autores Palavras-chave Resumo Variáveis Método Relevância 
urbana Pages 152-

156 
Everaert, 
Gerard 

Reabilitação 
Urbana, Taxas 
reduzidas 

Com a decadência do parque imobiliário no centro histórico das 
cidades, os primeiros benefícios fiscais à reabilitação urbana 
tiveram origem em 2003. 
Os benefícios em sede de tributação do património abrangem o 
IMT e o IMI, ambos definidos no Estatuto dos Benefícios Fiscais 
(EBF). São referidas algumas inconsistências em alguns artigos 
do EBF, bem como a cumulação desses mesmo benefícios. 
Posteriormente assinalam-se os benefícios em sede de 
tributação do consumo que se encontram na lista I, anexa ao 
Código do IVA. Existem ainda os benefícios em sede de 
tributação dos rendimentos , presente também no EBF, como é 
o caso do IRC. 

Benefícios 
fiscais 

benefícios 
fiscais em 
Portugal. 

particularmente 
importantes no 
que se refere 
ao investimento 
em reabilitação 
urbana pois 
são uma forma 
de cativar mais 
investimento 
para este fim. 

 



Anexo B – Fatores de risco identificados por autor 

 97 

Anexo B 

Categorias de 
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1996 2000 2000 2008 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 

Riscos ambientais 
Condições ambientais impróprias (catástrofes naturais e poluição)             

Ruído e resíduos produzidos durante a construção             

Riscos técnicos 

Valor estimado da reabilitação urbana             

Cronograma irrealista do projeto             

Deficiente avaliação das condições do solo e da água             

Deficiente avaliação técnica do edificado             

Documentação técnica incompleta, inexata ou inexistente             

Conversão do edifício de encontro aos novos requisitos (estruturais e 
funcionais) 

            

Demolições e trabalhos em objetos de valor histórico e cultural             

Opção pela demolição ou renovação do edifício             

Complexidade e disponibilidade da tecnologia a utilizar             

Erros e omissões do projeto             

Alterações ao projeto             

Espaço limitado do objeto a reabilitar (acessibilidades e armazenamento)             

Solidez das obras de reabilitação em termos de normas e padrões             

Anomalias construtivas, após a conclusão do projeto             

Qualidade do projeto             
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Categorias de 
risco 

                                                       Ano, Autor 
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1996 2000 2000 2008 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 

Riscos de gestão 

Incorreta seleção dos parceiros de investimento             

Excesso de investidores             

Ausência de participação dos investidores             

Falência da parceria de investidores             

Elevada quantidade de stakeholders de diferentes especialidades             

Discordância do município com o aumento da densidade de construção             

Falta de cooperação com as autoridades reguladoras do setor             

Custos de gestão elevados             

Dificuldade em definir um objetivo para o projeto             

Incertezas na implementação do projeto             

Desacordo no processo de seleção de subcontratação             

Desprezar intenções e requisitos dos clientes do projeto             

Sobreposição de obras de reabilitação             

Inexistente monitorização de processos de reabilitação urbana             

Avaliação do contrato entre construtor e investidor             

Riscos políticos 

Eleições e circunstâncias políticas             

Corrupção e subornos             

Perigo de expropriação             

Riscos legislativos 

Alterações legislativas             

Flexibilização e inadequada e/ou falta de regulação legal             

Legislação Municipal e definição de Área de Reabilitação Urbana             
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Categorias de 
risco 

                                                       Ano, Autor 
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1996 2000 2000 2008 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 

Riscos legislativos 
(continuação) 

Excesso de burocracia de acesso aos incentivos             

Risco de inflação Aumento dos preços dos materiais e serviços de construção             

Riscos económicos 
Recessão mundial, possibilidade de ocorrência de crises económicas             

Efeito contágio             

Risco de liquidez Liquidez financeira             

Risco das taxas de 
juro 

Aumento das taxas de juro bancárias             

Riscos financeiros 

Falta de requisitos para empréstimos bancários             

Diminuição do montante emprestado relativamente ao valor total do 
projeto 

            

Alteração da regulação de empréstimos             

Fraco modelo financeiro e procedimentos             

Insuficiente fluxo de caixa fornecido pelo investidor ao empreiteiro             

Baixa rentabilidade do projeto             

Problemas financeiros de compradores e inquilinos             

Riscos fiscais ou 
tributários 

Alteração das taxas tributárias             

Incentivos e benefícios fiscais             

Risco da taxa de 
ocupação 

Quebra da procura turística             

Riscos de mercado 

Projetos similares implementados nas proximidades (legais e ilegais)             

Eneficácia dos anúncios, publicidade e marketing             

Sazonalidade             

Incerteza do desempenho do mercado imobiliário             
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Categorias de 
risco 

                                                       Ano, Autor 
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1996 2000 2000 2008 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 

Riscos de mercado 
(continuação) 

Mercado imobiliário opaco e falta de transparência da informação             

Taxa de valorização do ativo             

Escassez de oferta de imóveis devolutos             

Realização de contratos de arrendamento de longa duração, não permite 
uma atempada resposta às variações de procura 

            

Incapacidade de pré-venda, venda ou arrendamento das unidades no 
tempo estabelecido 

            

Riscos de 
exploração 

Seguros e danos provocados pelos hóspedes             

Manutenção e substituição de materiais e equipamentos             

Riscos externos ou 
exógenos 

Reivindicação do processo de venda e posse do edificado             

Recusa de despejo dos inquilinos             

Valor de realocação de inquilinos             

Atraso na aquisição de edificado público             

Atraso na obtenção de licença de construção             

Falta de recursos especializados             

Atraso no fornecimento de materiais e serviços de construção             

Atraso no fornecimento de instalações urbanas             

Consternação social             

Abandono e/ou falência da empresa de construção             
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Anexo C 

 

1. Pessoa singular ou coletiva? 

2. Quantas frações explora como alojamento local? 

3. Qual ou quais os modelos de negócio aplicados? 

4. Enumere os 10 principais fatores de risco, admitindo todas as fases do projeto de investimento, 

desde a aquisição do edificado até ao final da sua exploração. 

5. Dos riscos anteriormente enumerados, classifique cada um de acordo com: 

 

a. Gravidade ou impacto 

 

 

 

 

 

b. Probabilidade de ocorrência 

 

 

 

 

 

c. Deteção 

D – deteção Efeito das falhas 

9 -10 Causa do fator de risco não detetável. 

7 – 8 Difícil deteção da causa do fator de risco. 

5 – 6 Moderada deteção da causa do fator de risco. 

3 – 4 Fácil deteção da causa do fator de risco. 

1 – 2 Óbvia deteção da causa do fator de risco. 

 

 

S – gravidade Efeito das falhas 

9 -10 Inviabiliza o projeto. 

7 – 8 Pode tornar o projeto de investimento inviável dando prejuízo. 

5 – 6 Impacto moderado no retorno esperado pelo investidor. 

3 – 4 Ligeiro inconveniente traduzido no retorno esperado pelo 

investidor. 1 – 2 Desprezável, sem impacto para o investidor. 

O - probabilidade Efeito das falhas 

9 -10 Muito alta probabilidade de ocorrência. 

7 – 8 Alta probabilidade de ocorrência. 

5 – 6 Moderada probabilidade de ocorrência 

3 – 4 Baixa probabilidade de ocorrência. 

1 – 2 Probabilidade de ocorrência do fator de risco remota. 


