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Resumo 

Existe hoje um reconhecimento generalizado entre agentes urbanísticos sobre a importância da 

reabilitação urbana e a necessidade de dotar o centro das cidades com valências que contribuam 

para o seu repovoamento e devolução do dinamismo social e económico que, no passado, eram 

apanágio destas áreas. 

Contudo, a sustentabilidade económico-financeira das operações e o seu financiamento são dos 

fatores mais decisivos que ditam o sucesso das intervenções de reabilitação urbana. Com base nisso, 

esta dissertação disponibiliza uma revisão literária evidenciando: a) o enquadramento regulatório e 

institucional do setor da reabilitação urbana em Portugal; b) alguns instrumentos de gestão territorial 

como forma de financiamento; c) e alguns modelos distintos de financiamento, governação e gestão. 

Em particular, esta análise incide sobre o papel dos municípios, sendo que é sobre estes que recaem 

as atribuições nos domínios do “ordenamento do território e urbanismo”.  

À luz da análise conceptual dos diversos esquemas e quadros regulatórios supracitados, procedeu-se 

à avaliação ex-post, ultimada através de uma análise SWOT, de uma coletânea de projetos de 

reabilitação urbana que fazem uso dos modelos disponibilizados nos capítulos teóricos. 

Com esta análise, pretendeu-se avaliar diversos instrumentos que os municípios, proprietários e 

investidores têm ao seu dispor para incentivar e provocar a reabilitação urbana. Assim, espera-se 

contribuir para o alcance de um objetivo de interesse ainda maior, que é conferir uma melhor 

qualidade de vida para a sociedade, enquanto legítima detentora de expetativas no que refere aos 

padrões de habitabilidade, conforto e segurança das habitações e das cidades.  

 

Palavras-chave: Reabilitação urbana; Parceria Público-Privada; Modelos de Financiamento; 

Sociedade de Reabilitação Urbana; Fundos de Investimento Imobiliário; mais-valias urbanísticas. 
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Abstract 

Nowadays there is a widespread recognition among urban agents about the importance of urban 

rehabilitation and the need to endow city centers with valences that contribute to bring people back 

and resettle the social and economic dynamism.  

However, the economic and financial sustainability of operations and its financing are the most 

decisive factors that dictate the success of interventions for urban rehabilitation. On this basis, this 

thesis provides a literature review showing: a) the regulatory and institutional framework for urban 

regeneration sector in Portugal; b) some instruments of territorial management as a way of financing; 

c) and a few different models of funding, governance and management. In particular, this analysis 

focuses on the role of municipalities, which is falling on these assignments in the areas of "spatial 

planning and urbanism".  

In light of the conceptual analysis of the various schemes and regulatory frameworks above, we 

proceeded to the ex-post evaluation, finalized through a SWOT analysis, of some urban rehabilitation 

projects that make use of the models available in the theoretical chapters.  

With this analysis, we intend to present several solutions available to municipalities, owners and 

investors, to encourage and induce urban rehabilitation. Thus, we hope to contribute to the 

achievement of a goal of greater interest, which is to provide a better quality of life for society, as a 

legitimate holder of expectations as regards standards of habitability, comfort and safety of homes and 

cities. 

 

 

Keywords:  Urban Rehabilitation; Public-Private Partnership; Models of Funding; Urban Rehabilitation 

Society; Real Estate Investment Funds; urban capital gains. 
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1. Introdução 

1.1. Contexto do Problema 

A presente dissertação tem como objetivo principal analisar o enquadramento do setor da 

Reabilitação Urbana, do ponto de vista regulatório e institucional e da sua sustentabilidade financeira. 

Pretende-se, em particular, avaliar o mérito dos modelos de financiamento disponíveis para a 

reabilitação urbana e enquadrá-los com a legislação em vigor. Este estudo é feito tendo como 

contexto a incontornável necessidade de compromisso entre o setor público e o setor privado na 

persecução da reabilitação urbana por força do novo paradigma de restrição orçamental dos Estados 

e na necessidade de encontrar novos mecanismos que garantam a continuidade do financiamento 

deste setor, de preferência, com a obtenção de melhores resultados face aos que até hoje foram 

alcançados.  

No contexto europeu, a reabilitação urbana tem assumido um papel central do ponto de vista da 

gestão do território, respondendo dessa forma às carências habitacionais da população, potenciando 

as atividades económicas e contendo a expansão das áreas urbanas. No entanto, a Reabilitação 

Urbana em Portugal tem-se mostrado incipiente comparativamente ao peso do setor nos restantes 

países da Europa. 

A Figura 1 apresenta o peso da produção de nova construção face à reabilitação do edificado já 

existente. Em 2009, segundo o Euroconstruct, verifica-se que em Portugal continua a persistir uma 

elevada proporção de produção de novas casas, rondando os 67.7%, havendo valores muito 

próximos em países como Áustria, Irlanda e República Checa. Em oposição, destacam-se a 

Alemanha, Dinamarca e Suécia, onde o segmento da reabilitação tem o peso maioritário na produção 

de edifícios.  

 

Figura 1 - Produção de Construção de edifícios em 20 09, segundo o tipo de intervenção, em milhões de 

euros, a preços de 2009 (Euroconstruct, 2010) 

No entanto, os dados acima apresentados refletem uma progressão notável no que refere a Portugal. 

No Relatório 1 – Diagnósticos de Dinâmicas e Carências  Habitacionais  que serviu de documento 

base para o Plano Estratégico de Habitação , fez-se uma análise gráfica semelhante para o ano 
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2003, com base nos dados fornecidos pelo Euroconstruct. Nessa altura, verificou-se que a proporção 

de nova construção (residencial) era cerca de 90%. Ainda segundo o mesmo relatório, a reabilitação 

de fogos para habitação foi inferior a 4% do total de intervenções até ao ano 2000, e no ano 2001 

passou a ser 7% (CET-ISCTE; IRIC-UPORTO; Augusto Mateus & Associados, 2008). Contudo, o 

indicador que mais tem contribuído para esta evolução tem sido a diminuição drástica das 

construções novas, e não tanto o aumento das operações de Reabilitação Urbana, como se pode 

evidenciar na Figura 2. Esta afirmação é corroborada com estatísticas mais recentes para a cidade de 

Lisboa. Em 2012 e 2013, segundo dados apurados pela Confidencial Imobiliário, 90% dos projetos 

licenciados pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) estavam relacionados com a reabilitação de 

imóveis.1 

 

Figura 2 - Obras concluídas, por tipo de obra, 1995 -2011 (INE; LNEC, 2013) 

Contudo, de acordo com os resultados do Censos 2011 (INE, 2011), o edificado nomeadamente, os 

edifícios mais antigos situados nos centros históricos, continuam a necessitar de reabilitação. Na 

Figura 3, verifica-se que cerca de 29% do edificado em Portugal necessita de obras, ou encontra-se 

muito degradado. No entanto, o mesmo relatório refere que houve um grande progresso comparando 

com os resultados do Censos 2001, em que 8% do edificado necessitava de grandes reparações ou 

encontrava-se muito degradado e 33% necessitava de pequenas ou médias reparações. 

 

Figura 3 - Número de edifícios, por estado de conse rvação, em Portugal (INE, 2011) 

1.2. Causas e Consequências Gerais da Degradação Ur bana 

Sendo que os fatores conducentes à degradação urbana e as respetivas consequências podem variar 

consoante as especificidades de cada cidade, região ou país, destacam-se alguns fatores gerais que 

podem potenciar a degradação urbana: 

                                                      
1 http://expresso.sapo.pt/lisboa-ja-nao-constroi-mas-reabilita=f871380, acedido a 22/05/2014 
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• Fatores Económicos:  elevada taxa de desemprego; fraco dinamismo das atividades económicas; 

alternativas de investimento mais rentáveis (Ribeiro, 2005);  

• Fatores Sociais e Demográficos:  envelhecimento da população; inadequação das habitações 

face às novas exigências; dificuldades de manutenção das infraestruturas em áreas 

marginalizadas; concentração de fluxos migratórios no mesmo espaço (Madeira, 2009);  

• Fatores Espaciais, Técnicos e Urbanísticos: Morfologia do território; elevados valores fundiários 

dos centros urbanos que dificultam a permanência da função residencial; complexidades ao nível 

de cadastro dos edifícios a reabilitar e da identificação dos proprietários (Madeira, 2009); 

dificuldades em adaptar as infraestruturas e as habitações, com elevado valor histórico e 

patrimonial, às atuais necessidades da população (Ribeiro, 2005); Reestruturação espacial das 

cidades e promoção das zonas de expansão urbana em detrimento das mais antigas, conduzindo 

à deslocalização das habitações e das atividades económicas (Aires e Aires, 2009); 

Envelhecimento natural construções e malformações dos próprios edifícios (Madeira, 2009). 

Por seu turno, a conjugação destes fatores, os fatores supracitados provocam ainda outras 

consequências para os tecidos e agentes urbanos, designadamente: 

• A inversão da degradação urbana e repovoamento dos centros urbanos implicam um elevado 

esforço financeiro por parte da administração pública, bem como por parte dos privados com a 

reabilitação dos seus imóveis; 

• A deslocação da população e atividades económicas para a periferia conduz à desertificação dos 

centros urbanos e à respetiva perda de competitividade; 

• Para as autarquias, a desertificação dos centros urbanos e o aumento da área impermeabilizada 

na periferia acarretam custos adicionais. Por um lado, existem sempre necessidades de 

manutenção das infraestruturas dos centros urbanos. Por outro, as operações urbanísticas 

decorrentes da expansão da malha urbana, com o surgimento de novos loteamentos e novas 

construções, acarretam encargos adicionais para as autarquias com a realização, manutenção ou 

reforço das infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva (Carvalho, 2012). 

1.3. A Reabilitação Urbana  

Da fragmentação, dispersão e degradação do tecido urbano, urge agora a necessidade de inverter 

essa tendência e adaptar as cidades às necessidades atuais e futuras de forma eficiente. Verificando-

-se a insustentabilidade da sucessiva ocupação dos solos e expansão para além dos perímetros 

urbanos, resta olhar novamente para os centros das cidades, tanto no que refere ao espaço público 

como privado, e dotar estes de novas e melhores condições de habitabilidade, conforto e segurança, 

para assim captar novos residentes e trazer novas funcionalidades. Em suma, é necessário devolver 

aos centros urbanos fatores de competitividade. Isso é o conceito contemporâneo da Reabilitação 

Urbana. 
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De acordo com o novo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) “…A reabilitação urbana 

assume-se hoje como uma componente indispensável da política das cidades e da política de 

habitação, na medida em que nela convergem os objetivos de requalificação e revitalização das 

cidades, em particular das suas áreas mais degradadas, e de qualificação do parque habitacional, 

procurando-se um funcionamento globalmente mais harmonioso e sustentável das cidades e a 

garantia, para todos, de uma habitação condigna…” 

Existem muitos outros conceitos de reabilitação urbana para além do descrito no RJRU. Por exemplo, 

de acordo com o Royal Institution of Chartered Surveyors do Reino Unido, a Reabilitação Urbana 

trata-se do processo de inversão da decadência dos espaços urbanos do ponto de vista físico, mas 

também social e económico, numa fase em que essa decadência já não consegue ser invertida 

exclusivamente pelas forças de mercado, necessitando de intervenção pública (Ribeiro, 2005).  

1.4. Objetivos e Metodologia  

A presente dissertação surgiu da necessidade de analisar e comparar vários modelos de 

financiamento para a reabilitação urbana quanto à sua eficácia e eficiência, sejam modelos assentes 

em subsídios e subvenções, modelos assentes em benefícios fiscais, modelos de engenharia 

financeira articulados com a contratação pública por via das Parcerias Público-Privadas (PPP) e 

modelos assentes em cedências e compensações urbanísticas de nível municipal. A presente 

dissertação conceber-se-á à volta destes modelos e na sua articulação conjunta. 

Para estudar a aplicabilidade destes modelos contemporâneos de financiamento da reabilitação 

urbana foram incorporados na presente análise alguns casos práticos internacionais (dois projetos 

italianos, um escocês e outro em Amsterdão) e dois projetos portugueses, ambos na cidade do Porto.  

O projeto aplicado na Escócia é pioneiro por ser o primeiro país europeu a estrear uma modalidade 

de financiamento denominada de Tax Increment Financing. Apesar de nenhum projeto estar 

concluído na Europa com base neste modelo, ainda assim a sua análise revela-se de extrema 

importância por ser um modelo que não implica financiamento a fundo perdido e por se basear em 

princípios de investimento reembolsável. 

Os projetos de Amesterdão e Itália têm a particularidade de alertar para algumas questões 

relacionadas com a reabilitação urbana, nomeadamente a problemática das intervenções em áreas 

industriais e a possibilidade de aplicar projetos de regeneração urbana que, à primeira vista, são 

pouco rentáveis, como é o caso dos projetos culturais. 

Relativamente ao projeto portuense do Quarteirão das Cardosas, o mesmo foi escolhido por ser um 

exemplo concluído, com sucesso, de uma PPP que envolve, simultaneamente, vários aspetos 

observados nos capítulos teóricos, nomeadamente os instrumentos conferidos pelos regulamentos 

jurídicos que regem a reabilitação urbana em Portugal; os fundos de investimento imobiliário (FII); as 

Sociedades de Reabilitação Urbana (SRU), entre outros aspetos.  

No que refere ao projeto portuense do Bairro do Aleixo, a sua escolha justifica-se com o caráter 

inovador dos termos do contrato e do modelo de financiamento. É também um projeto em fase de 
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implementação, que visa igualmente o não endividamento do município portuense que, dependendo 

do seu sucesso, conseguirá solucionar vários problemas urbanísticos e sociais, simultaneamente.  

Em suma, a presente dissertação pretende alcançar os seguintes objetivos globais: 

1. Sintetizar a vasta bibliografia existente que se considera pertinente de forma a identificar os 

intervenientes no processo de reabilitação urbana e quais os vários instrumentos que têm ao seu 

dispor para “fazer acontecer” a reabilitação urbana;  

2. Analisar alguns projetos internacionais e nacionais de reabilitação urbana inovadores e que 

abordem os vários aspetos desenvolvidos no objetivo anterior; 

3. Elaborar um conjunto de conclusões sobre os pontos fortes e pontos fracos de cada projeto, assim 

como as oportunidades e ameaças a que estão sujeitos para poder tecer algumas conclusões 

sobre cada um dos casos de estudo e sobre os modelos de financiamento de reabilitação urbana 

que os acompanham. Em cada um dos casos, pretende-se retirar algumas aprendizagens e 

analisar a sua possível aplicabilidade noutros projetos futuros. 

1.5. Estrutura da Dissertação 

A Dissertação divide-se em sete capítulos, de acordo com a seguinte estrutura: 

• Capítulo 1  – No capítulo primeiro, é apresentado a introdução onde constam a contextualização 

do problema; as causas e consequências da degradação urbana e o conceito de reabilitação 

urbana. É também apresentada a metodologia e os objetivos que se pretendem alcançar. O 

mesmo capítulo apresenta as razões que motivaram o estudo e de que forma pode eventualmente 

contribuir para melhor perceber o financiamento da reabilitação urbana; 

• Capítulo 2  – No capítulo segundo, faz-se a caraterização do problema em análise onde será feita 

uma breve revisão histórica do urbanismo na Europa e em Portugal e onde serão abordados 

algumas questões como: as causas que conduziram à degradação urbana em Portugal e porque é 

que persiste o desinteresse em reabilitar; qual o papel dos principais intervenientes (privados e 

Estado) no processo de Reabilitação Urbana; 

• Capítulo 3  – No capítulo terceiro, apresenta-se a revisão da literatura, onde se irá discorrer acerca 

dos vários mecanismos regulatórios e regimes jurídicos vigentes em Portugal. Para além disso, 

será dada enfâse ao quadro de apoios fiscais e principais programas de apoio financiamento que 

o Estado disponibiliza ou disponibilizou. Posteriormente, serão apresentados alguns modelos 

contemporâneos de intervenção, financiamento e governança da reabilitação urbana 

contemporâneos com os respetivos enquadramentos jurídicos mais relevantes; 

• Capítulo 4 – no capítulo quarto irá discorrer-se acerca de alguns projetos de reabilitação urbana 

internacionais. Será feita uma análise breve de dois casos italianos e um holandês e uma análise 

mais exaustiva do projeto para Buchanan Quarter, em Glasgow, na Escócia; 

• Capítulo 5 – No quinto capítulo são analisados dois casos práticos portugueses, na cidade do 

Porto – Quarteirão das Cardosas e Bairro do Aleixo. A análise feita neste capítulo é 
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substancialmente feita com base nos documentos que acompanharam os processos de 

contratação pública, os relatórios de gestão das entidades envolvidas, entre outros; 

• Capítulo 6 – No sexto capítulo, elaborou-se uma análise SWOT (Strengths Weaknesses 

Opportunities Threats) que pretende salientar os pontos fortes e fracos de cada projeto abordado 

nos capítulos anteriores, assim como pretende condensar as oportunidades e ameaças detetadas 

em cada projeto; 

• Capítulo 7 – O sétimo e último capítulo apresenta algumas conclusões sobre o estudo elaborado 

assim como algumas notas e recomendações para estudos futuros nesta área. 

1.6. Contribuição e Motivação do Estudo 

Espera-se que o presente trabalho possa vir a ser útil no futuro, dando contributos para o 

estabelecimento de uma estratégia urbana efetiva de âmbito nacional, que seja focada na importância 

da reabilitação urbana. Da análise da literatura existente sobre os modelos de financiamento para a 

reabilitação urbana, verifica-se que existem muitos mecanismos fiscais e financeiros, mas por serem 

bastante distintos entre si, torna-se imperativo avaliar a sua eficácia e eficiência.  

Um dos momentos que evidenciou a vontade política de mudar as políticas de reabilitação urbana, foi 

quando o presidente do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), Vítor Reis, numa 

conferência intitulada “As Empresas e a Regeneração Urbana – Oportunidades, Desafios e 

Financiamento” referiu que, e passa-se a citar, “…às vezes questiono-me se a reabilitação urbana 

não é como os lobisomens: fala-se tanto, mas ninguém viu nenhum…”. Nessa mesma conferência, o 

responsável refere: “…As condições de financiamento vão ser muito difíceis. Acabou o fundo perdido. 

Tem de haver apoios reembolsáveis e aqui entra o risco das operações. Não faz sentido continuar 

com operações sistemáticas. Envolvem muito tempo, muito capital e os riscos são muitos. É preciso 

saber que achados arqueológicos destroem uma operação de financiamento…".2 

Seguindo essa lógica, esta dissertação é motivada pela necessidade de erradicar a má gestão dos 

recursos públicos e encontrar os mecanismos mais eficientes, com a participação de proprietários e 

investidores privados, que possam ter lugar num grande plano estratégico urbano nacional. 

Inclusivamente, este trabalho pode incentivar o início da discussão sobre a possibilidade adaptar 

outros modelos de financiamento estrangeiros com resultados manifestamente surpreendentes. Este 

trabalho pode ser ainda mais pertinente por Portugal se encontrar num contexto de forte restrição e 

disciplina orçamental, com um programa de ajustamento económico e financeiro rigoroso.  

Por último, este estudo pode ser ainda benéfico a todos os cidadãos que vivem nas cidades pois se o 

objetivo é analisar os modelos de financiamento de reabilitação urbana, este é apenas o caminho 

para alcançar um objetivo maior, que é revitalizar as cidades. Com as cidades reabilitadas, é certo 

que o parque habitacional e a economia beneficiarão e todos os que habitam nas cidades poderão 

usufruir de uma melhor qualidade de vida.  

                                                      
2 http://www.publico.pt/local-porto/jornal/porto-vivo-sru-esta-sem-verba-sem-lider-e-pelos-vistos-sem-futuro-26261 

941, acedido a 25/08/2013. 
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2. Caraterização do Problema 

2.1. Nota introdutória 

O presente trabalho tem como objetivo central analisar as políticas urbanas em Portugal, ao nível da 

Reabilitação Urbana, efetuando o seu enquadramento regulatório e institucional. Pretende-se analisar 

a eficácia e eficiência dos modelos de financiamento e do quadro legal em vigor para a Reabilitação 

Urbana. 

2.2. Enquadramento Histórico  

2.2.1. Enquadramento Histórico ao Nível Europeu 

“…A cidade é o produto social que traduz os múltiplos efeitos das constantes reestruturações 

económicas… (Madeira, 2009)”. 

Os acontecimentos de interesse para o estudo da Reabilitação Urbana surgem, provavelmente, a 

partir do séc. XIX, com a Revolução Industrial. Segundo Jackson Spielvogel, com a industrialização 

das grandes cidades e respetivos fluxos migratórios massivos, houve a necessidade de adaptar 

rapidamente as cidades para que pudessem responder à carência de habitação. A solução 

encontrada foi expandir a malha urbana com a criação de novos edifícios de habitação e sobreutilizar 

os já existentes nos centros das cidades, muitas vezes em condições desumandas (Spielvogel, 

2009).  

Outro dos acontecimentos marcantes foi a II Guerra Mundial (1939 – 1945). Em resultado da Grande 

Guerra, as cidades ficaram destruídas, deixando milhões de pessoas desalojadas. Ao nível 

habitacional, a solução passou por uma total renovação urbana das áreas centrais através da 

substituição por novas habitações que obedecessem aos mais elevados padrões de arquitetura da 

época. Por outro lado, dado a urgência em realojar a população, o novo tecido urbano nas periferias 

foi feito sem preocupação com a qualidade (Madeira, 2009).  

A seguir à II Guerra Mundial, a Europa presenciou uma recuperação económica notável denominada 

de “Anos Dourados”  (1948-1973), com especial destaque para a revitalização do setor industrial 

das grandes cidades e consequente crescimento demográfico (Alvarez-cuadrado & Pintea, 2009). 

Para responder ao crescimento demográfico, as cidades tiveram de expandir a sua periferia de forma 

insustentável, numa política de loteamento que conduziu à criação de bairros heterogéneos entre si 

(Rosário, 2010).  

De acordo com Andreia Rosário (2010), face à insustentabilidade da situação e à insistência numa 

política urbana de substituição em vez de uma política de conservação e reabilitação surgiu, em 

1962, no decorrer de uma convenção da UNESCO em Paris, o documento intitulado Recomendação 

Relativa à Salvaguarda da Beleza e do Carácter das Paisagens e Sítios que recomendava a 

salvaguarda da beleza e do caráter das paisagens e sítios, dando primazia à preservação e, sempre 

que possível, à restauração do aspeto natural dos sítios (UNESCO, 1962). 



8 
 

Depois, em 1964, surge a Carta de Veneza (ou Carta Internacional sobre a Con servação e o 

Restauro dos Monumentos e dos Sítios).  Esta carta tenta alargar o âmbito da restauração dos 

monumentos e demais edifícios de interesse histórico à sua zona envolvente (UNESCO-ICOMOS, 

1964).  

Contudo, a reabilitação urbana ainda era percebida apenas na sua componente física sem ter em 

conta a realidade socioeconómica. Inclusivamente, as várias operações de reabilitação urbana 

promoveram a expulsão das populações então residentes e a sua substituição por famílias mais 

capazes de responder financeiramente à especulação imobiliária, num fenómeno denominado de 

“gentrificação” (tradução literal de gentrification, não constando no dicionário de português) (Madeira, 

2009). Para solucionar essa questão, surgiu a Carta Europeia do Património Arquitetónico 

(Declaração de Amsterdam)  (1975) que refere o seguinte: “…a reabilitação das áreas antigas deve 

ser concebida e executada de forma tal que garanta, onde possível, que não se necessite de uma 

alteração grave na composição social dos residentes e que todos os sectores da sociedade possam 

partilhar dos benefícios dos restauros financiados pelos fundos públicos…” (Comité de Ministros do 

Conselho da Europa, 1975).  

Depois, em 1976, no âmbito da conferência das Nações Unidas denominada Habitat I, em 

Vancouver, resultou a “Declaração de Vancouver sobre Assentamentos Humanos” que resume as 

questões tratadas e enumera várias recomendações ao nível das políticas locais e regionais sobre os 

solos e o ordenamento do território. No essencial, salientou-se a necessidade de controlo e disciplina 

sobre o solo pela administração pública, em articulação com os demais agentes de desenvolvimento 

urbano, tendo em vista o alcance dos objetivos de interesse público. Destaca-se ainda a Carta 

Europeia do Ordenamento do Território de 1984 que destaca a importância da implementação de 

políticas fundiárias que procurem alcançar, simultaneamente: o desenvolvimento socioeconómico 

equilibrado das regiões (contendo o crescimento das regiões superpovoadas e potenciando o 

desenvolvimento das regiões mais atrasadas); melhorar as condições de vida das populações; e uma 

gestão responsável dos recursos naturais e proteção do ambiente (Correia, 2002). 

Por último, de acordo com Ribeiro (2012), só a partir do inicio dos anos noventa é que se iniciou uma 

efetiva “política urbana europeia” focada na importância das cidades e na necessidade de intervir 

sobre elas no contexto de um planeamento territorial integrado através de instrumentos específicos 

de escala regional, em oposição às políticas até então elencadas que, quanto muito, faziam 

referência aos problemas das habitações e degradação dos edifícios de forma isolada (Ribeiro, 

2012). Dado que este novo paradigma da política urbana europeia surgiu na altura em que Portugal já 

era Estado-membro, a análise das políticas urbanas da U.E, a partir de 1990 até aos dias de hoje, 

será efetuada no capítulo seguinte, dedicado ao contexto português. 

2.2.2. Evolução das Políticas Urbanas em Portugal 

O caso português diferencia-se desde logo pelo facto do processo de industrialização ter chegado 

mais tarde e também pelo facto da II Guerra Mundial não se ter feito sentir com grande intensidade. 

Contudo, Portugal também assistiu a fenómenos de êxodo rural e respetivo aumento demográfico nas 
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grandes cidades do Litoral (Lisboa e Porto). Analogamente, o crescimento urbano também se 

evidenciou com os respetivos problemas de falta de infraestruturas e de habitação.  

De acordo com Carlos Silva, com a implantação da República (1910), passou-se a incentivar as obras 

públicas e ao nível do mercado de arrendamento foi aplicado um Decreto, com força de Lei, de 12 de 

Novembro de 1910 (Lei do Inquilinato )3, que veio congelar as rendas por um ano e limitar as ações 

de despejo (Silva, 1994). Contudo, de acordo com Soares Alves (1995), o congelamento das rendas 

prolongou-se a partir de 1914, mantendo fortes restrições à atualização das rendas, com especial 

impacto para as cidades de Lisboa e Porto. Só em 1985 é que se procedeu a uma tentativa mais 

incisiva de descongelar as rendas, inclusivamente para Lisboa e Porto (Alves, 2012).  

Em 1934, surgem os Planos Gerais de Urbanização (PGU) 4 que permitiram estender a todos os 

municípios e aglomerados com população superior a 2500 habitantes, o poder de organizar o uso do 

solo, a instalação da rede viária e os equipamentos, numa tentativa de descentralizar o poder público.  

A partir de 1936, a questão do «licenciamento» ocupou especial destaque, passando a ser obrigatório 

o recurso ao licenciamento para a construção de edifícios adjacentes a vias ou espaços públicos, 

sendo que o âmbito do licenciamento foi posteriormente alargado aos terrenos para a construção. 

Posteriormente, em 1946, o procedimento de licenciamento foi estendido a qualquer obra de 

construção dentro do perímetro urbano e, a partir de 1951, o licenciamento passou também a vigorar 

fora dos perímetros urbanos, dado que a fração mais relevante das obras de construção estava a 

operar nas áreas de expansão urbana (Correia, 2002). De acordo com o mesmo autor, ficou claro que 

a administração pública chamava a si o controlo centralizado do planeamento e da sua 

implementação, cabendo exclusivamente às autarquias locais e à então Direcção-Geral dos Serviços 

de Urbanização (DGSU) (atualmente, Direção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano [DGOTDU]) a capacidade decisória sobre o solo. 

Em 1948, surgiu a Lei n.º 2.030, de 22 de Junho. Este diploma continha os instrumentos jurídicos que 

facilitavam a expropriação por utilidade pública, tendo por finalidade a desocupação dos edifícios (e 

respetivo realojamento se assim se justificasse) e posterior enquadramento nos Planos Gerais de 

Reconstrução (PGR) para que as obras de renovação pudessem ser financiadas pelo Estado. Para 

além disso, o documento continha também um novo texto sobre os contratos de arrendamento que 

permitia a atualização das rendas para os edifícios renovados, exceto para Lisboa e Porto, onde se 

manteve um regime que impossibilitava a atualização das rendas (Madeira, 2009). 

Relativamente aos anos 60 (mas com efeitos já a partir dos anos 50), esta época caraterizou-se pela 

retirada de recursos da economia para a Guerra Colonial e pelo contínuo crescimento demográfico, 

principalmente no litoral do país (Madeira, 2009). A pressão inerente ao acréscimo elevado de 

procura e falta de recursos financeiros acabou por colocar em evidência a incapacidade da 

administração pública em elaborar os planos de urbanização atempadamente, em proceder ao 

loteamento e a executar a rede de infraestruturas (Correia, 2002). Em reação à incapacidade da 

                                                      
3 http://centenariorepublica.pt/conteudo/12-de-novembro-de-1910-lei-do-inquilinato, acedido em 07/05/2013 
4 Decreto-Lei 24.802, de 21 de Dezembro. 
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administração pública em dar resposta às necessidades da população por novas áreas habitacionais, 

até 1965 começaram a proliferar os loteamentos clandestinos promovidos pelo setor privado. 

Contudo, após 1965, essa prática de loteamento passou a ser legitimada desde que os promotores 

privados cedessem uma parcela mínima para equipamentos coletivos. No entanto, verificou-se a 

ausência de uma efetiva articulação da política de solos com os planos de urbanização. Essa 

ausência fez com que as iniciativas privadas fossem erguidas isoladamente sem um plano que 

promovesse a articulação entre esses focos urbanos isolados. Esse facto, juntamente com a 

morosidade da disponibilização do solo municipal a somar às áreas mínimas de cedência para 

equipamentos coletivos impostas aos loteadores privados, provocou uma carência ou deficiência 

generalizada ao nível da infraestruturação e equipamentos coletivos. 

Para clarificar a legalidade da promoção de loteamento por parte dos privados e promover a 

contenção dos loteamentos clandestinos surgiu, em 1965, o Decreto-Lei 46.673, de 29 de Novembro. 

A aprovação deste diploma veio «oficializar» a capacidade de urbanizar por parte dos privados que, 

até então, ou era da competência exclusiva da administração pública ou era promovida por privados 

de forma clandestina. Contudo, apesar de legitimadas pela Lei, as atividades dos loteadores privados 

continuavam dependentes da aprovação por parte das autarquias locais como do organismo 

competente da administração central. Por fim, em 1973, surgiu um documento normativo que veio 

complementar os esforços de contenção das operações de loteamento clandestino, clarificando a 

ilegalidade desses empreendimentos e anulando a validade de qualquer loteamento de terrenos não 

aprovado pela administração pública (Correia, 2002). 

Todavia, acredita-se que o Decreto-Lei 46.673, de 29 de Novembro, tenha tido um efeito perverso 

com efeito até aos dias de hoje. Por um lado, ao ceder-se o direito de urbanizar aos privados, o papel 

regulador do Estado sobre o ordenamento do território e expansão da malha urbana ficou fragilizado. 

Por outro lado, esta nova política urbana consentiu a apropriação da quase totalidade das mais-valias 

urbanísticas (conceito que será explicado mais adiante) por parte dos privados, pois o Estado ficou 

incapacitado de garantir o acesso à informação sobre os valores reais transacionados entre 

proprietários, conseguindo apenas taxar valores presumíveis (Rebelo, 2009).  

Posto isto, foram criadas condições para comportamentos especulativos através da subutilização e 

retenção dos imóveis, sobre o qual o Estado também não tinha instrumentos suficientes para 

disciplinar. De entre vários exemplos especulativos que perduraram até aos dias de hoje, destacam-

se dois casos: a situação em que os proprietários dos terrenos urbanos procediam ao loteamento 

sem interesse em proceder à construção, interessando-lhes apenas o investimento de capital; e os 

casos em que os proprietários dos terrenos rurais, nas imediações dos centros urbanos, retinham 

esses mesmos terrenos. Em comum, os proprietários tinham como objetivo aguardar a valorização do 

solo para depois conseguirem vender com elevados lucros, aproveitando o acréscimo de procura 

alimentada pelo crédito fácil (Vilarigues, 2008).  

A especulação tomou especial relevância ao nível dos terrenos rurais quando os proprietários 

conseguiam obter, por decisão política/ ato administrativo, o alvará de loteamento que confirmava a 

conversão do solo rural para solo urbano. Com a obtenção do licenciamento, os proprietários viam a 



11 
 

sua propriedade automaticamente valorizada (mais-valia simples). Consequentemente, era fácil obter 

uma elevada margem de lucro na vendas desses imóveis (mais-valia imprópria). Estima-se que a 

conversão de solo rural em solo urbana resulte numa valorização desse terreno entre cinco a vinte 

cinco vezes ou mais (Pardal et al., 2009). 

Em 1970, surge a Lei do Solos.5 Esta lei tinha como objetivo disponibilizar e diminuir os custos dos 

terrenos para a construção. Desta forma, pretendia-se combater a especulação imobiliária e garantir 

condições mais favoráveis ao desenvolvimento urbanístico através da disponibilização de terrenos a 

preços não especulativos. Associado a esta legislação, destaca-se a possibilidade de recorrer à figura 

da Expropriação Sistemática (Rodrigues, 2006). Correia (2002) também refere este instrumento de 

política de solos e acrescenta que a Expropriação Sistemática não se chegou a enraizar na gestão 

fundiária da maioria dos municípios, argumentando que tal poderá ter-se devido às dificuldades dos 

municípios em “formular os programas municipais de gestão fundiária, ou pelo receio do peso 

administrativo e financeiro” da operação.  

Com o 25 de Abril de 1974, passou a vigorar um outro tipo de política de habitação com o 

alargamento do apoio público ao setor. Segundo Teresa Barata Salgueiro (1986), uma das medidas 

tomadas de destaque foi “…a promoção direta pelo Estado…”. Outra das medidas de grande impacte 

foi a total efetivação do congelamento das rendas juntamente com a obrigação de disponibilizar os 

fogos para arrendamento e a proibição de demolir (evitando assim a atualização do valor fundiário).6 

Ainda sobre esta questão, o Decreto-Lei n.º 374/74, de 20 de Agosto previa a aplicação de 

penalizações aos proprietários que mantivessem os seus terrenos subutilizados, mas não chegou a 

ser efetivamente aplicado. 

Adicionalmente, em 1976, através do Decreto-Lei 804/76, de 6 de Novembro, foi atribuído às câmaras 

municipais a competência de promover e apoiar as iniciativas de melhoria e reconversão dos bairros 

clandestinos existentes (Salgueiro, 1986). De acordo com Madeira (2009), para suportar as novas 

competências dos órgãos locais, foi útil a nova Lei dos Solos7 que na sua substância estava muito 

virada para as operações de reabilitação de áreas urbanas, através da criação das denominadas 

Áreas Críticas de Recuperação e Reconversão Urbanística (ACRRU) (Madeira, 2009). Este último 

documento normativo, juntamente com o Código das Expropriações8, veio eliminar o instrumento de 

gestão fundiária da Expropriação Sistemática assim como passou a impossibilitar a “alienação de 

solo municipal em posse plena”, diminuindo a oferta de solo no mercado, por parte dos municípios 

(Correia, 2002).  

Depois, através do Decreto-Lei n.º 79/77, de 25 de Outubro, em que é estabelecida a primeira lei das 

“atribuições das autarquias e competências dos respetivos órgãos”, foi introduzido o conceito de 

Plano Diretor Municipal (PDM). De acordo com o artigo normativo que define o PDM, trata-se de um 

“instrumento de planeamento de ocupação, uso e transformação do território” que acumula não só a 

componente da ocupação física do território (de acordo com as normas urbanísticas vigentes) mas 

                                                      
5 Decreto-Lei n.º576, de Novembro de 1970. 
6 Decreto-Lei n.º 445/74, de 12 de Setembro. 
7 Decreto-Lei n.º794/76, de 5 de Novembro. 
8 Decreto-Lei n.º 845/76, de 11 de dezembro. 
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também a componente do desenvolvimento económico e social, devendo compreender a articulação 

entre os programas municipais e os planos de âmbito nacional e regional. 9  

Finalmente, em 1976 surgiu o primeiro programa de financiamento efetivo e sistemático para a 

reabilitação urbana, nomeadamente através do Programa para a Recuperação de Imóveis 

Degradados  (PRID).10 Este programa consistiu no primeiro apoio sistemático à reabilitação urbana, 

tendo como finalidade, a disponibilização de linhas de crédito específicas para a recuperação de 

imóveis habitacionais, com especial incidência nos edifícios localizados nos centros históricos. No 

entanto, este programa não alcançou o sucesso desejado derivado ao facto das rendas recebidas 

não chegarem para compensar o valor das obras (Madeira, 2009).  

Surge depois um outro programa de apoio à reabilitação urbana mais alargado, em detrimento do 

apoio financeiro à reabilitação dos edifícios isolados, designado de Parcerias para a Reabilitação 

Urbana  (PRU).11 Este programa de financiamento visou o auxílio técnico e financeiro aos municípios 

para que procedessem à reabilitação urbana sistemática das respetivas áreas urbanas. No que refere 

à componente de “apoio técnico” do PRU, destaca-se a introdução dos Gabinetes Técnicos Locais 

(GTL) através de contratos estabelecidos entre as autarquias e a administração central. Os GTL eram 

organismos dependes das câmaras municipais, com os custos de funcionamento a cargo da 

administração central, e localizavam-se junto às áreas urbanas a reabilitar, numa política 

descentralizada e de proximidade. Em suma, os GTL tinham como missão a elaboração e 

acompanhamento dos projetos sobre os espaços coletivos e edifícios privados; dirigir as obras; 

assegurar o realojamento dos moradores; fomentar a participação dos particulares nas operações de 

reabilitação; e gerir as operações do ponto de vista orçamental e social. Note-se que estes 

organismos perduraram durante cerca de 20 anos, resultando em mais de duas centenas de GTL 

durante esse período de tempo (Pinho, 2009).  

Nesse mesmo período, procedeu-se também à correção das rendas através da estipulação de rendas 

livres ou rendas condicionadas com atualizações anuais, assim como rendas apoiadas, com especial 

destaque para as habitações sujeitas a obras de beneficiação.12 Contudo, esta correção das rendas 

verificou-se ser insuficiente dado que a correção incidia sobre um valor base das rendas muito baixo 

(Madeira, 2009). Posteriormente, em 1988, alargou-se o âmbito do PRU através de um novo 

programa denominado Programa de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas  (PRAUD).13 

Enquanto o PRU focava-se essencialmente na política de habitação tendo em atenção as 

componentes do desenvolvimento urbano e da coesão social, o PRAUD vocacionava-se mais para a 

questão da política ambiental tendo em vista a promoção da reutilização do solo (enquanto recurso 

escasso) com fim à contenção da expansão urbana. Nesse sentido, segundo Pinho (2009), o 

programa PRAUD evidenciou um retrocesso no que diz respeito à componente da preocupação sobre 

o tecido social, económico e cultural que caraterizava o território, na medida em que se focava 

exclusivamente no aspeto físico das zonas degradadas através da “recuperação das áreas urbanas 

                                                      
9  Regulamentado pelo Decreto-Lei 208/82, de 26 de Maio. 
10 Decreto-Lei n.º 704/76, de 30 de Setembro. 
11 Despacho n.º4/SEHU/85, de 4 de Fevereiro de 1985. 
12 Lei 46/85, de 20 de Setembro de 1985. 
13 Despacho n.º 1/88, de 5 de Janeiro, de 30 de Abril de 1988. 
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ambientalmente degradadas e a recuperação do património construído”, principalmente das áreas 

urbanas com valor patrimonial significativo (já o PRU não fazia a distinção das zonas com base no 

valor arquitetónico e urbanístico). Outra característica que diferenciava o PRAUD do PRU referia-se à 

separação da componente do financiamento das obras e a componente do apoio técnico sendo que a 

candidatura aos respetivos apoios era feita de forma independente (Pinho, 2009). Por isso, o 

programa PRAUD era constituído por dois instrumentos distintos: o PRAUD-Obras que se destinava 

ao financiamento das obras e o PRAUD-GTL que visava o apoio à criação e funcionamento dos GTL. 

Depois, com a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE) em 1986, 

multiplicaram-se os programas de apoio financeiro à reabilitação urbana através dos fundos 

estruturais no âmbito dos Quadros Comunitários de Apoio (QCA). Portugal, ao entrar para a UE, 

reformulou a orientação estratégica das políticas públicas ao nível do planeamento urbano. Nesse 

sentido, evidenciou-se a passagem de uma política direcionada para os centros históricos para uma 

política mais abrangente e integradora de toda a cidade, inclusivamente das novas áreas de 

expansão. Essa reformulação deu-se também ao nível setorial, passando de uma política 

exclusivamente focada num determinado setor (essencialmente habitação) para uma política que 

tivesse em consideração todas as dimensões (comércio, habitação, ambiente,…) (Ribeiro, 2012). A 

seguir, segue a relação com os principais programas de financiamento e políticas urbanas e de 

desenvolvimento territorial implementadas em Portugal, tanto de iniciativa nacional, como de iniciativa 

comunitária: 

• Projetos Urbanos Piloto (Urban Pilot Projects [1990 -1993 e 1997-1999]):  tratou-se de um 

programa comunitário, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 

direcionado a apoiar projetos inovadores de planeamento e regeneração urbana promovendo, 

simultaneamente, a economia, a coesão social e a inversão da degradação das áreas industriais. 

No que refere a Portugal, na primeira fase foram implementados dois projetos (um em Lisboa e 

outro no Porto) enquanto, na segunda fase, foi implementado um projeto em Vila do Conde;14 

• URBAN I (1994-1999):  tratou-se de uma iniciativa comunitária cofinanciado pela UE (na proporção 

de 83% pelo FEDER e 17% pelo Fundo Social Europeu [FSE]) no âmbito do Quadro Comunitário 

de Apoio II (QCA II). Este programa pretendeu orientar soluções de regeneração urbana e coesão 

social para problemas urbanos comuns dos países relacionados com desemprego, pobreza, 

degradação dos edifícios e segregação social. No que refere concretamente a Portugal, a iniciativa 

incidiu principalmente nos bairros das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto sendo que, no caso 

português, para além de se verificarem os problemas generalizados no seio da UE, também se 

verificou o desafio particular da insuficiência de habitação a preços acessíveis (ICF GHK, 2003); 

• Intervenção Operacional de Renovação Urbana (IORU) (1994-1999): Tratou-se de uma medida 

de iniciativa nacional em articulação com o QCA II. Este programa consistiu no reforço financeiro 

comunitário, por via do FEDER, da política habitacional em vigor, com especial destaque para o 

Programa Especial de Realojamento (PER) (1993). Este conjunto de políticas visava o apoio às 

autarquias (designadamente, das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto) na reabilitação das 
                                                      
14 http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/urban2/urban/upp/src/frame4.htm, acedido a 03/05/2014. 
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áreas degradadas e erradicação das zonas ocupadas por barracas, assim como o reforço da 

oferta de habitação social. De todos os projetos lançados, o que mais se destacou foi, 

provavelmente, a EXPO’98 e a respetiva reconversão da zona ribeirinha oriental que deu origem 

ao atual Parque das Nações, consumindo mais de metade das verbas do IORU (TC, 2001); 

• Programa de Reabilitação Urbana (PRU) (1997-2003):  com moldes muito idênticos ao URBAN I, 

o PRU tinha como objetivo a implementação de medidas operacionais para combater o declínio 

económico, degradação urbana e ambiental e a exclusão social nos centros urbanas e nas áreas 

suburbanas. Para esse fim, foram apoiados projetos de dinamização em onze cidades 

portuguesas (ECORYS; CEDRU, 2011). O financiamento deste programa foi garantido por 

subvenções a fundo perdido, empréstimos bonificados por parte do BEI (Banco Europeu de 

Investimento) e fontes nacionais, obedecendo aos critérios de gestão do QCA II (Moniz, Caleiro, & 

Costa, 2004); 

• POLIS – Programa Nacional de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades 

(2000-2008): o programa POLIS, que surgiu do prolongamento do sucesso da Expo’98, tratou-se 

de uma iniciativa nacional cujo objetivo consistiu na requalificação das cidades portuguesas 

tornando-as mais atrativas, competitivas e sustentáveis. Este projeto foi inovador pelo 

estabelecimento de parcerias entre o Estado e os municípios através da criação das Sociedades 

Polis que tinham como missão gerir os processos e implementar os projetos, sendo que os 

respetivos capitais sociais eram inteiramente públicos (60% pela contribuição do Estado e 40% 

pelas autarquias). Aqui, o investimento comunitário representou cerca de 75%, maioritariamente 

com origem no FEDER, no âmbito do QCA III (Queirós & Vale, 2005); 

• Entre 2000 e 2006, decorreu a segunda versão da iniciativa URBAN, denominada URBAN II. Esta 

iniciativa tinha como objetivos: a revitalização socioeconómica dos centros urbanos e dos 

subúrbios em decadência, nos moldes semelhantes ao URBAN I, e fomentar o intercâmbio e troca 

de conhecimentos entre os Estados-membros no que à regeneração urbana e desenvolvimento 

sustentável dizia respeito. Para esse fim, o URBAN II beneficiou de uma dotação orçamental 

cofinanciada, maioritariamente, pelo FEDER. Relativamente a Portugal, este recebeu 19,2 milhões 

de euros distribuídos por três projetos (dois na Área Metropolitana de Lisboa e outro na Área 

Metropolitana do Porto);15, 16 

• Em 2005, com base nas iniciativas URBAN, foi criada, a nível nacional, a “Iniciativa Operações 

de Qualificação e Reinserção Urbana de Bairros Crít icos ”, designada de forma abreviada 

“Iniciativa Bairros Críticos ”. Este programa teve como objetivo o desenvolvimento de soluções 

de regeneração urbana em territórios que apresentassem fatores de vulnerabilidade crítica através 

de um sistema de governança e de financiamento inovadores, assente em parcerias institucionais 

e locais (vários Ministérios, entidades públicas, associações locais, etc.). Este projeto incidiu em 

três bairros (dois na Área Metropolitana de Lisboa [Cova da Moura e Vale da Amoreira] e um na 

                                                      
15 http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/ 

4209_pt.htm, acedido a 05/05/2014. 
16 http://www.qca.pt/iniciativas/urban.asp, acedido a 05/05/2014. 
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Área Metropolitana do Porto [Lagarteiro]). Inicialmente, estava previsto que este projeto 

funcionasse a título experimental durante dois anos, mas foi prorrogado até 2013, tendo sido 

investido nesse período cerca de 65 milhões de Euros (ECORYS; CEDRU, 2011). Dada a sua 

prorrogação, este programa tornou-se complementar da Política de Cidades POLIS XXI; 

• Política de Cidades POLIS XXI (2008-2015): a Política de Cidades POLIS XXI consiste no atual 

documento de referência da política urbana em Portugal e constitui o primeiro programa nacional 

que, nos seus Objetivos Operativos e Dimensões de Intervenção, demonstra particular dedicação 

à problemática da Regeneração/ Reabilitação Urbana. Por esses motivos, e por admitir outros 

mecanismos complementares de financiamento, fiscalidade e governança essenciais ao presente 

estudo, o mesmo será analisado em subcapítulo próprio na Revisão da Literatura. 

2.3. As Causas da Degradação Urbana em Portugal e o  Desinteresse 

em Reabilitar 

No capítulo 1.2 colocou-se em evidência as principais causas e consequências que, no seu conjunto, 

definem a degradação urbana de um modo geral. Contudo, no que refere ao caso português em 

concreto, e analisando o capítulo 2.2.2, é possível destacar dois aspetos que determinaram o 

urbanismo e o estado degradado das cidades até aos dias de hoje - o congelamento das rendas e a 

transferência da capacidade de loteamento e a respetiva retenção de mais-valias simples.  

Relativamente ao congelamento das rendas e à falta de flexibilidade do mercado de arrendamento, 

segundo Fonseca Ferreira (in Contributos para o Plano Estratégico de Habitação: Relatório 2 - 

Políticas de Habitação, 2008), estes provocaram o desinteresse dos proprietários pelo mercado de 

arrendamento em resultado da impossibilidade dos proprietários auferirem rendimentos suficientes 

que pudessem canalizar para as obras de conservação dos seus imóveis (CET-ISCTE; IRIC-

UPORTO; Augusto Mateus & Associados, 2008). Efetivamente, analisando os dados do Instituto 

Nacional (INE) de Estatística referentes ao mercado de arrendamento, quanto menor for o valor da 

renda maiores são as necessidades de conservação e maior é o número de imóveis muito 

degradados (INE, 2013). 

No que refere à outra causa, antes da aprovação do Decreto-Lei n.º 46.673, de 29 de Novembro, a 

capacidade de loteamento e retenção das mais-valias simples por parte dos municípios, conferia aos 

municípios uma fonte de receita que lhes assegurava um papel regulador que, por seu turno, 

disciplinava a formação de preços no mercado livre de venda imobiliária e arrendamento. Esse efeito 

de contenção dos preços no mercado resultava da capacidade dos municípios disponibilizarem uma 

elevada oferta pública de imóveis para todos os segmentos de arrendamento, pressionando assim os 

preços da restante oferta. Note-se que a quantidade de oferta do mercado (produção de solo urbano) 

acabava por estar também disciplinada dado que o direito de loteamento estava cingido à 

administração pública (Pardal et al., 2009). 

Com a alteração à Lei, os municípios perderam o poder de retenção das mais-valias simples que lhe 

conferiam a função disciplinar sobre os preços ao mesmo tempo que ficaram incapacitados de 
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controlar a expansão urbana pela atribuição do direito de lotear aos particulares. Em resultado disso, 

a assimetria entre procura e oferta do mercado imobiliário – que, já por si, funciona em concorrência 

imperfeita, dado o facto de o solo ser um bem escasso – ficou ainda mais acentuada decorrente do 

comportamento especulativo dos proprietários dos loteamentos. De acordo com Sidónio Pardal et al. 

(2009), o lado da oferta no mercado imobiliário tem uma maior capacidade de aguardar pela 

oportunidade de venda mais lucrativa (especulação) enquanto o lado da procura opera com maior 

urgência, por exemplo, na satisfação de uma necessidade básica que é a habitação.  

Estes interesses tão díspares entre oferta e procura encontram resolução no crédito hipotecário. 

Como nas últimas décadas o crédito hipotecário tem-se caraterizado por taxas de juro baixas e 

prazos de amortização alargados (em alguns casos chegando aos cinquenta anos), os compradores 

adquiriram maior disponibilidade financeira, com custos mensais mais acessíveis, para a compra de 

imóveis. No entanto, percebendo o maior poder aquisitivo da procura, os proprietários aproveitaram 

para aumentar o preço de venda dos imóveis.  

Da conjugação do negócio lucrativa do imobiliário com o congelamento das rendas, é fácil concluir 

que os proprietários perspetivaram o mercado de arrendamento como sendo arriscado e preferiram 

manter os imóveis desocupados e a valorizarem pelos mecanismos já descritos. Por conseguinte, 

como manter os imóveis desocupados nos centros urbanos equivale a retirá-los do mercado, a 

procura por habitação apenas conseguiu ser satisfeita nas quantidades suficientes, através da 

expansão da fronteira urbana e consequente produção de solo urbano por conversão do solo rural.17  

Com isto, conclui-se que durante várias décadas criaram-se todas as condições para que os 

intervenientes do setor imobiliário dessem preferência à construção nova e expansão da malha 

urbana, em detrimento da reabilitação urbana. Segundo os resultados definitivos do Censos 2011, 

existiam 735.128 alojamentos vagos, correspondendo a 12,5% do parque habitacional. 

2.4. O Papel dos Municípios 

Como se poderá verificar ao longo do presente trabalho, a Reabilitação Urbana é promovida, 

essencialmente, pelo setor público, nomeadamente através dos municípios. Efetivamente, os 

mecanismos constantes no RJRU envolvem quase sempre os municípios, direta ou indiretamente, 

por intermédio de empresas municipais ou outros formatos organizacionais, onde se destacam as 

SRU. Nesse sentido, a atribuição de responsabilidades aos municípios no que refere à reabilitação 

urbana e gestão do território em geral, vai ao encontro dos princípios consagrados na Constituição da 

República Portuguesa sobre a descentralização administrativa e autonomia do Poder Local (n.º 1 do 

Art.º 6.º - Estado Unitário: “…O Estado é unitário e respeita na sua organização e funcionamento o 

regime autonómico insular e os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e 

da descentralização democrática da administração pública…”). A descentralização administrativa 

também se encontra consagrada na Lei n.º159/99, de 14 de Setembro (alterado pela Lei n.º 67-

A/2007, de 31 de Dezembro) onde é “Estabelecido o quadro de transferência de atribuiçõ es e 

                                                      
17 http://www.ordemengenheiros.pt/pt/centro-de-informacao/imprensa/clipping/os-constrangimentos-da-

reabilitacao-urbana/, acedido a 05/03/2014. 
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competências para as autarquias locais ” e onde consta o “ordenamento do território e 

urbanismo ”, enquanto competência autárquica. 

De acordo com Teresa Barata Salgueiro (Salgueiro, 1986), a estrutura administrativa do Estado tem 

oscilado entre a centralização e descentralização. De acordo com a mesma autora, a transferência de 

competências e responsabilidades do Governo Central para as autarquias incorporou melhorias no 

domínio da gestão do território e do urbanismo porque, por um lado, os municípios têm maior 

conhecimento dos problemas concretos do território sobre sua jurisdição e, por outro lado, a 

descentralização de competências proporciona ganhos efetivos de poupança e confere maior 

celeridade nos processos.  

2.5. O Papel do Estado e a Perspetiva do Investidor  Privado  

Até há bem pouco tempo, o financiamento da reabilitação urbana limitava-se a iniciativas por parte do 

Estado, através de programas de atribuição de subsídios e subvenções, incentivos e isenções fiscais, 

e também tentativas de desburocratização. Porém, no caso específico português, verifica-se que o 

clima económico, a evolução da dívida direta do Estado e a necessidade de controlo da despesa 

comprometem o financiamento da reabilitação urbana nesses moldes.  

Só através de medidas que incentivem o investimento privado se conseguirá atingir melhores 

resultados na revitalização das cidades. Assim sendo, pretende-se que a alocação dos parcos 

recursos públicos induza à alavancagem de investimento de somas muito maiores de fundos 

privados, com a inerente gestão do risco partilhada entre setor público e setor privado (Silva, 2012). 

No entanto, os projetos de Reabilitação Urbana são geralmente considerados investimentos de alto 

risco em condições normais, principalmente por causa do baixo retorno e do horizonte temporal que 

este tipo de projetos acarreta, face a outros investimentos caraterizados por ciclos de investimento e 

de recuperação mais curtos. Estes fatores são preponderantes nas decisões de investimento dos 

investidores privados, seja para os investimentos em reabilitação urbana ou para qualquer outro tipo 

de investimento (Adair et al., 2000).  Ainda segundo os mesmos autores, no caso concreto dos 

investimentos em reabilitação urbana, estes são ainda condicionados por inúmeras fontes de 

incerteza e falta de informação de mercado que resultam numa maior prudência por parte dos 

investidores. São algumas fontes de incerteza as seguintes: informação sobre o lucro esperado; a 

procura por parte de novos ocupantes que garantam um volume de rendas rentável; a escala 

temporal que geralmente situa-se entre os 5 a 10 anos, mas que, por vezes, ultrapassa em muito 

esse ciclo de negócio. Assim sendo, de acordo com Adair et al. (2000), cabe ao setor público passar 

de uma política de investimento por conta para uma política inovadora que reduza o risco inerente a 

este tipo de projetos de investimento. 
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3. Revisão da Literatura 

3.1. Nota Introdutória 

Serve o presente capítulo para discorrer acerca de diversos assuntos úteis para o estudo do 

financiamento da reabilitação urbana, nomeadamente:  

• Análise do atual documento de referência da política urbana Política de Cidades POLIS XXI; 

• A revisão do novo RJRU e do regime jurídico excecional de reabilitação urbana de zonas 

históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística que rege as SRU;  

• A sistematização dos programas isolados de financiamento aos proprietários: Regime Especial de 

Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados (RECRIA), o Regime de Apoio à 

Recuperação Habitacional em Áreas Urbanas Antigas (REHABITA), o Regime Especial de 

Comparticipação e Financiamento na Recuperação de Prédios (RECRIPH) o Programa de Apoio 

Financeiro Especial para a Reabilitação de Habitações (SOLARH) e o programa Reabilitar para 

Arrendar;  

• Análise do quadro de benefícios fiscais e dos modelos de engenharia financeira; 

3.2. Política de Cidades POLIS XXI 

A Política de Cidades POLIS XXI consiste no atual documento de referência da política urbana em 

Portugal e constitui o primeiro programa nacional que, nos seus Objetivos Operativos e Dimensões 

de Intervenção, demonstra particular dedicação à problemática da Regeneração/ Reabilitação 

Urbana. Esta iniciativa tem como objetivo global “…responder aos desafios crescentemente 

complexos que se colocam às cidades, superar as debilidades do sistema urbano nacional e 

transformar as nossas cidades em motores efetivos do desenvolvimento das regiões e do País…”. 

Para esse fim, o programa prevê o alcance de quatro objetivos operativos:  

� “Qualificar e integrar os distintos espaços de cada cidade”; 

� “Fortalecer e diferenciar o capital humano, institucional, cultural e económico de cada cidade”; 

� “Qualificar e intensificar a integração da cidade na região envolvente”; 

� “Inovar nas soluções para a qualificação urbana, promovendo as que se orientem por princípios de 

sustentabilidade ambiental, de eficiência e reutilização de infraestruturas e equipamentos 

existentes, de exploração das oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias, de capacitação 

das comunidades e de desenvolvimento de novas formas de parceria público-privada”; 

Do alcance destes objetivos operativos, esperam-se resultados positivos para as cidades, ao nível do 

incremento de inovação e competitividade; cidadania e coesão social; melhor qualidade de vida e 

ambiental; e cidades melhor planeadas e governadas. Para alcançar os objetivos propostos, as 

intervenções da Política de Cidades POLIS XXI é feita segundo três dimensões a que correspondem 
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diferentes escalas territoriais: Regeneração Urbana; Competitividade/ Diferenciação; Integração 

regional.  

Para operacionalizar o programa e garantir a concretização dos objetivos propostos nas três 

dimensões, foram estruturados quatro “instrumentos específicos de Política de Cidades” que atuam 

nas diferentes escalas territoriais paralelamente às dimensões correspondentes. No que refere à 

dimensão “Regeneração Urbana”, serve o instrumento de política Parcerias para a Regeneração 

Urbana (PRU). Este instrumento de política visa o financiamento de Programas de Ação, preparados 

e implementados por Parcerias Locais (PL) alargadas, com vista ao desenvolvimento urbano 

integrado através a promoção de um conjunto de ações sustentáveis onde se incluem: melhoria das 

infraestruturas; criação de novas instalações e equipamentos públicos; renovação do espaço público 

em geral; operações de reabilitação urbana do espaço público e edificado; desenvolvimento social e 

melhorias ambientais (Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das 

Cidades, 2008).  

No que refere às PL, estas eram lideradas pelos municípios, envolvendo uma multiplicidade de 

entidades (empresas, associações empresariais, organismos públicos diversos, organizações não 

governamentais, moradores e outros agentes urbanos) com projetos relevantes que contribuam para 

a prossecução dos objetivos do programa. Especificamente, as PL e os respetivos “Programas de 

Ação” tinham como objetivos: 

1. A valorização de áreas de excelência urbana (centros históricos e frentes ribeirinhas e marítimas, 

por exemplo); 

2. A qualificação das zonas periféricas das cidades e de outros espaços relevantes; 

3. A requalificação das áreas abandonadas ou com usos desqualificados; 

4. A atuação em bairros críticos, caraterizados por fatores de exclusão social, com vista à sua 

reintegração. 

Relativamente ao Financiamento dos quatro “Instrumentos específicos da Política de Cidades”, foram 

alocados mais de mil milhões de euros com origem no FEDER, no âmbito do Quadro de Referência 

Estratégica Nacional 2007-2013 (QREN 2007-2013), por intermédio dos Programas Operacionais 

Regionais (PO Regionais) e pelo Programa Operacional Temático de Valorização do Território 

(POVT).18 No que refere concretamente às PRU, o financiamento no âmbito do QREN 2007-2013 é 

assegurado pelos PO Regionais do Continente.  

No que diz respeito à dimensão “Regeneração Urbana”, o programa prevê a sua complementaridade 

através de mecanismos de financiamento e gestão, de forma a dar uma resposta mais eficaz aos 

problemas de degradação do edificado, das infraestruturas e equipamentos e correspondente 

desertificação e declínio económico dos centros urbanos. De entre as várias soluções 

complementares, destacam-se as seguintes: a iniciativa “Bairros Críticos” (já analisada); as SRU; os 

                                                      
18 Um Programa Operacional é um “documento apresentado por um Estado-membro e aprovado pela Comissão, 

que define uma estratégia de desenvolvimento com um conjunto coerente de prioridades a realizar (“eixos 
prioritários”) com o apoio de um fundo…” - Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho de 11 de Julho de 
2006. 
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apoios fiscais ao abrigo do “Regime Extraordinário de Apoio à Reabilitação Urbana”, os apoios 

financeiros aos proprietários RECRIA, REHABITA, RECRIPH SOLARH e Reabilitar para Arrendar ; e 

os FDU, no âmbito da iniciativa JESSICA (MAOTDR, 2008) . Os subcapítulos seguintes farão a 

sistematização destes mecanismos. 

3.3. Novo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 

O novo modelo de desenvolvimento da economia de um país, essencialmente baseada em fatores de 

inovação, necessita de uma rede urbana mais sólida, com novas funcionalidades e que permita atrair 

pessoas e novas atividades (MAOTDR, 2008). Nesse sentido, através do novo RJRU19, é essencial 

definir uma política que permita encontrar as melhores soluções para ultrapassar os seguintes 

desafios que as cidades enfrentam: 

• A articulação entre o setor privado e o setor público, cabendo aos proprietários garantir a 

reabilitação dos edifícios e ao setor público incentivar essa mesma reabilitação; 

• Uma maior concentração de recursos financeiros e apoios fiscais em operações de reabilitação 

integradas em áreas previamente delimitadas pelos municípios, designadas por Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU); 

• Diversificar os modelos de gestão das intervenções de reabilitação urbana; 

• Necessidade de desburocratizar os procedimentos conducentes à reabilitação urbana; 

• Manter o equilíbrio entre os direitos dos proprietários e as barreiras que condicionam as operações 

de reabilitação urbana. 

O regime em vigor procura estabelecer normas concretas ao nível da programação, procedimentos e 

execução das operações de reabilitação urbana, começando desde logo com a introdução do 

conceito de ARU.20 Esta será estabelecida previamente pelo município, onde serão focalizados os 

objetivos a atingir e os meios e recursos a alocar (artigo 22º do RJRU). 

No que refere à delimitação da ARU, esta é feita pelos municípios através de instrumento próprio e 

remetida à apreciação técnica do IHRU (artigo 13º do RJRU) ou é feita através da criação e 

aprovação de um Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana (PPRU) (artigo 16º do RJRU). De 

acordo com o artigo 14º, é também no momento da delimitação da ARU que são estabelecidos os 

objetivos da reabilitação urbana, a estratégia a adotar, o tipo de operação de reabilitação urbana e a 

entidade gestora que ficará responsável. Também são definidos os benefícios fiscais ao nível dos 

impostos municipais, assim como a atribuição dos incentivos fiscais e financeiros. 

Existem dois tipos de operações de reabilitação urbana de acordo com o art.º 8º do RJRU:  

• Operação de Reabilitação Urbana Simples : trata-se de uma intervenção dirigida concretamente 

ao edificado e são efetuadas, normalmente, pelos próprios proprietários dos imóveis; 
                                                      
19  Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de Outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012 de 14 de Agosto. 
20 “…espaços urbanos que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios das 

infraestruturas urbanas, dos equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, 
justifiquem uma intervenção integrada…”- artigo 12º do RJRU. 
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• Operação de Reabilitação Urbana Sistemática : para além de se importar com a reabilitação do 

edificado, procura também requalificar o espaço envolvente (espaços verdes, infraestruturas e 

equipamentos de utilização coletiva). Neste caso, cabe às entidades gestoras promoverem as 

operações. Se se optar por uma operação de reabilitação sistémica, o RJRU prevê que a área 

onde tomará lugar a intervenção torna-se de utilidade pública para efeitos de expropriação ou 

venda forçada (artigo 32º do RJRU). 

De acordo com o artigo 10º do RJRU, no que refere às entidades gestoras das operações de 

reabilitação urbana, estas podem ser os próprios municípios ou empresas municipais habilitadas, que 

receberão o estatuto por delegação de poderes – as SRU enquadram-se neste ponto.  

É permitido às entidades gestoras adjudicarem as obras de reabilitação urbana a outras entidades 

privadas, desde que seja no âmbito de operações de reabilitação urbana sistemáticas. Para esse 

efeito, as parcerias podem ser criadas através da concessão da reabilitação urbana (artigo 42º do 

RJRU) ou através do contrato de reabilitação urbana (artigo 43º do RJRU). No que refere à parceria 

por contratação, a entidade contratada fica obrigada a elaborar, coordenar e executar os projetos de 

reabilitação urbana. Outro aspeto relevante deste tipo de contratos é a possibilidade da entidade 

contratada passar a ser detentora dos direitos de propriedade ou de superfície e proceder à 

comercialização dos imóveis reabilitados. 

No que refere aos vários instrumentos de reabilitação urbana ao dispor das entidades gestoras, 

destacam-se os seguintes: 

• Obrigação de reabilitar e obras coercivas (artigo 5 5º do RJRU)  - É imposto ao proprietário a 

obrigatoriedade de realizar obras, se se justificar; 

• Arrendamento forçado (artigo 59º do RJRU) : após reabilitar um imóvel privado por sua conta, a 

entidade gestora pode colocá-lo ao arrendamento nos casos em que o proprietário não proceda ao 

ressarcimento das despesas com a reabilitação;  

• Expropriação (artigo 61º do RJRU) : se se verificar o elevado interesse público ou no caso em 

que o proprietário não proceda à reabilitação do imóvel; 

• Venda forçada (artigo 62º do RJRU) : em alternativa à expropriação, pode a entidade gestora 

proceder à venda do imóvel em hasta pública, mediante o pagamento de uma indemnização ao 

proprietário transferindo para o comprador a obrigatoriedade de reabilitar.  

Importa também salientar o capítulo VIII do RJRU onde consta a questão do Financiamento. Desse 

modo, estão previstos apoios financeiros por parte do Estado e Municípios. Segundo o artigo 76º, 

verifica-se que as entidades gestoras podem contrair empréstimos para financiar a reabilitação 

urbana sendo que estes montantes não são contabilizados para o limite de endividamento dos 

municípios (desde que autorizado pelo ministério das finanças). No mesmo artigo, o município está 

igualmente autorizado a aceitar e sacar letras de câmbio, conceder avales cambiários, subscrever 

livranças e conceder garantias pessoais e reais aquando das operações de financiamento das 

entidades gestoras, desde que sejam efetuadas no âmbito de operações de reabilitação urbana em 

ARU.  
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No capítulo das Disposições Transitórias e Finais, faz-se destaque à conversão das ACRRU em ARU 

para enquadrar as operações de reabilitação urbana no novo RJRU. Essa conversão é feita por 

deliberação do município mediante a aprovação do PPRU, sem perda dos benefícios fiscais e 

programas de financiamento previstos nos documentos regulamentares anteriores. 

3.4. Sociedades de Reabilitação Urbana  

De forma a reforçar o esforço do poder público em inverter o estado de degradação das áreas 

urbanas e conservar, adaptar, e recuperar as zonas históricas das cidades, foi concedida ao 

município, através do regime jurídico excecional de reabilitação urbana d e zonas históricas e de 

áreas críticas de recuperação e reconversão urbanís tica 21, a hipótese de estabelecerem 

Sociedades de Reabilitação Urbana (SRU). A estas entidades são delegadas, por parte dos 

municípios, poderes especiais de intervenção e fiscalização, com destaque para os poderes de 

expropriação e licenciamento, de forma a procederem à reabilitação urbana do edificado e 

infraestruturas inseridas nas áreas delimitas sobre a sua alçada (zonas históricas ou ACRRU), no 

seguimento do princípio de que cabe aos municípios, em primeiro lugar, o domínio e iniciativa da 

promoção da reabilitação urbana e o apoio aos proprietários com vista à reabilitação dos respetivos 

imóveis.  

No que refere à estrutura, o capital das SRU pode ser detido inteiramente pelos municípios ou, caso 

se verifique a situação de “excecional interesse público”, o capital pode ter também a participação do 

Estado Central. No primeiro caso, as SRU, para além de seguirem o regime jurídico que as originou, 

seguem também o diploma que rege o regime das empresas municipais, instituído na Lei n.º 58/98, 

de 18 de Agosto. No segundo caso, as SRU seguem o regime do setor empresarial do Estado, 

constante no Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro.  

No que refere ao quadro de competências das SRU, cabe às SRU procederem ao licenciamento e 

autorização das operações urbanísticas; expropriar ou constituir servidões administrativas aos 

imóveis a serem reabilitados; proceder aos realojamentos necessários; e fiscalizar as obras de 

reabilitação urbana. No que diz respeito à questão do licenciamento, é competência das SRU 

procederem ao licenciamento das operações de loteamento e obras de construção executadas pelos 

proprietários e promotores privados, enquanto as operações levadas a cabo diretamente pelas SRU 

estão isentas desse mesmo licenciamento, bastando apenas a aprovação por parte das autarquias.  

Relativamente aos procedimentos de reabilitação urbana, cabe às SRU a definição das unidades de 

intervenção (UI) que poderão corresponder a um quarteirão, pátio, rua, ou a um edifício específico. 

Definida a UI, a SRU elabora um Documento Estratégico (DE) onde consta, entre outros elementos, a 

identificação dos edifícios a reabilitar e a extensão da intervenção; a identificação dos proprietários e 

arrendatários; o projeto base de intervenção onde consta a estratégia de reabilitação; a planificação e 

orçamento das operações. Na sequência do DE, a SRU notifica os proprietários, demais titulares de 

direitos reais e arrendatários das decisões tomadas e sobre o conteúdo do DE, dando logo início a 

                                                      
21 Decreto-Lei n.º 104/2004, de 7 de Maio. 
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um processo negocial com os proprietários com vista à expropriação dos imóveis destinados a 

arruamentos ou equipamentos coletivos. 

Após a notificação dos interessados, a operação de reabilitação urbana pode ser concretizada 

mediante um “procedimento por via de acordo” em que os proprietários de um mesmo edifício (ou 

assembleia de condóminos no caso das obras referirem a partes comuns de edifícios) poderão 

assumir diretamente a sua reabilitação, estabelecendo um contrato com a SRU que fixa os prazos 

para a autorização e licenciamento das obras e os prazos para a sua execução. Em alternativa, os 

proprietários podem acordar com a SRU de esta ficar encarregue de proceder à reabilitação, ficando 

os proprietários encarregues de pagar à SRU o valor das obras acrescido da comissão de gestão.  

A falta de acordo de todos os proprietários sobre a reabilitação da sua fração dá lugar a uma 

“intervenção forçada”, em que a SRU toma diretamente a seu cargo a tarefa de reabilitar devendo, 

caso seja necessário, garantir a aquisição da propriedade por via da “expropriação por utilidade 

pública” ou garantir a “servidão administrativa” sobre o imóvel, restringindo o seu uso mas sem alterar 

a posse da sua propriedade. Ambas as figuras estão consagradas no Código das Expropriações, 

constante na Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro. Contudo, aos antigos proprietários expropriados é-

lhes reservado o direito de preferência sobre a primeira alienação dos imóveis já reabilitados, 

podendo assim readquirir o imóvel mediante o pagamento de um preço proposto pela entidade 

vendedora.  

No que refere aos direitos dos arrendatários habitacionais, em geral, os contratos de arrendamento 

caducam na aplicação da expropriação podendo, em alternativa, e caso se mantiver a função de 

habitação das frações, os arrendatários optar pela suspensão do contrato de arrendamento durante o 

tempo em que não possam ocupar o imóvel ou optar pela manutenção do contrato no caso em que 

não seja necessária a desocupação da fração. Concluídas as obras, os arrendatários que tenham 

optado pela suspensão do contrato, têm o direito de reocupar a fração ou, se não for possível, ocupar 

outra fração no mesmo imóvel ou na mesma UI. Também é função da SRU assegurar, se for 

necessário, o realojamento dos arrendatários habitacionais que tenham optado pela suspensão do 

contrato, durante o período das obras. No que diz respeito aos arrendatários não habitacionais cuja 

fração seja de utilização comercial, estes têm o direito de optar pela indemnização por caducidade do 

arrendamento ou pela reocupação da fração mediante um novo contrato, tendo também direito a uma 

indemnização pela interrupção da atividade no decorrer da realização das obras. 

Ainda relativamente aos procedimentos de reabilitação urbana, as SRU podem recorrer a contratos 

de reabilitação urbana com parceiros privados para a execução total ou parcial das operações de 

reabilitação mediante a elaboração de um concurso público ou mediante ajuste direto no caso de não 

apresentação de propostas, podendo, em alternativa, a intervenção ser assumida diretamente pela 

SRU. Por seu turno, o contrato de reabilitação urbana estabelecido pode prever o direito de 

comercialização dos imóveis reabilitados ao parceiro privado e obtenção dos respetivos proventos; 

pode ainda ser acordada a aquisição do direito de propriedade por parte do parceiro privado após a 

conclusão da reabilitação; ou o parceiro privado ser mandatado para a venda dos imóveis reabilitados 

por conta da SRU.  
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3.5. Programas de Apoio Financeiro à Reabilitação d e Imóveis Privados 

O presente capítulo pretende abordar alguns instrumentos de financiamento aos proprietários, sendo 

que alguns dos mecanismos que se seguem foram recentemente extintos.  

3.5.1. RECRIA22 

Trata-se de um programa de financiamento com vista a apoiar a recuperação de fogos e imóveis de 

arrendamento em estado de degradação, constando essencialmente em comparticipações a fundo 

perdido (até 65% do valor total da obra), concedidas pelo IHRU e pelas Câmaras Municipais 

correspondentes, com a hipótese de ser concedido financiamento para a parte não comparticipada, 

com recurso ao próprio IHRU e/ou às instituições de crédito autorizadas. A criação deste programa 

pretendeu fomentar o arrendamento em detrimento da propriedade e a sua criação teve fundamento 

nas debilidades do programa PRID, ao nível do valor baixo das rendas. 

3.5.2. REHABITA 23 

O REHABITA trata-se de um programa de financiamento, criado em 1996, de maior escala 

urbanística face aos programas de apoio à recuperação e beneficiação de edifícios isolados. O 

REHABITA é uma extensão do RECRIA em muitos aspetos (desde logo, uma majoração de 10% na 

comparticipação a fundo perdido para os 75%). Este regime tem como finalidade apoiar as câmaras 

municipais na recuperação urbana das suas áreas antigas sinalizadas como ACRRU, desde que 

exista plano de pormenor para essa zona ou outros planos urbanísticos aprovados. Simultaneamente, 

o programa prevê o financiamento e comparticipação na aquisição ou construção de fogos por parte 

do município com a finalidade de realojar as famílias, aplicando o regime de renda apoiada. 

3.5.3. RECRIPH24 

Para colmatar a lacuna existente ao nível do financiamento destinado a edifícios em propriedade 

horizontal, foi criado o programa RECRIPH (1996). A prioridade deste programa incide sobre as obras 

de beneficiação das áreas comuns dos prédios, mediante a comparticipação e crédito bonificado às 

administrações de condomínio. A comparticipação a fundo perdido é de até 20%, com a possibilidade 

de recorrer a financiamento bonificado junto do IHRU ou outra instituição de crédito autorizado. 

3.5.4. SOLARH 25 

O SOLARH trata-se de um programa de apoio financeiro que na sua versão original teve como 

objetivo garantir a concessão de crédito isento do pagamento de juros, de forma a apoiar pequenas 

reparações nos fogos. Este programa surge no intuito de colmatar uma lacuna que se repercutia nos 
                                                      
22 Decreto-Lei n.º 4/88 de 14 de Janeiro, revogado pelo Decreto-Lei 329-C/2000, de 22 de Dezembro. 
23 Decreto-Lei nº 105/96, de 31 de Julho.  
24 Decreto-Lei n.º 106/96, de 31 de Julho. 
25 Decreto-Lei n.º 7/99, de 8 de Janeiro; alterado pelo Decreto-Lei n.º 25/2002, de 11 de Fevereiro. 
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programas de financiamento anteriores, particularmente no que refere aos montantes não 

comparticipados e que muitas vezes eram satisfeitos mediante a contratação de créditos bonificados. 

Acontece que as candidaturas a esses créditos, apesar de bonificados, eram constantemente 

rejeitados pelas instituições por força da idade avançada da maioria dos requerentes e dos baixos 

rendimentos auferidos. 

3.5.5. Reabilitar para Arrendar  

A 5 de Abril de 2013 surge um novo programa de apoio à reabilitação urbana denominado Reabilitar 

para Arrendar 26, cuja fase de apresentação de candidaturas decorreu até 6 de Junho de 2013. 

O programa Reabilitar para Arrendar tem uma dotação inicial de 50 milhões de euros (linha de crédito 

do BEI) e destina-se a projetos de reabilitação de habitações com o objetivo de serem colocadas no 

mercado de arrendamento, nomeadamente para agregados mais carenciados, mediante o 

pagamento de uma renda apoiada ou condicionada. Para além deste fim, serve também o programa 

para financiar a reabilitação de edifícios e espaços no âmbito do novo RJRU. 

Este programa destina-se a municípios, empresas municipais e SRU e consiste na concessão de 

empréstimos a 30 anos, com 10 anos de carência de capital e com uma taxa de juro indexada à 

Euribor a rondar os 3%, de forma a financiar 50% dos custos do investimento total de cada 

intervenção. Ao nível da legislação deste novo programa, o mesmo contém um Regulamento próprio 

(que incide essencialmente sobre os procedimentos de candidatura) e rege-se pelo disposto no 

RJRU.27  

3.5.6. Ponto de Situação dos Programas Isolados de Financiamento 

Dos cinco programas de apoio financeiro à reabilitação urbana, apenas o Reabilitar para Arrendar se 

encontra em vigor. Quanto aos programas RECRIA, RECRIPH, REHABITA e SOLARH, dadas as 

fortes restrições orçamentais, estes foram extintos nas dotações do Orçamento de Estado de 2012, 

não havendo perspetivas de voltarem a ocorrer. No que refere ao RECRIA, RECRIPH, REHABITA, 

dado que tinham uma grande componente de financiamento a fundo perdido proveniente 

exclusivamente do Orçamento de Estado, foram completamente suspensos e sem qualquer fogo 

aprovado ou contratado no final de 2012.   

No que refere ao SOLARH, dado que o seu objetivo era a concessão de empréstimos reembolsáveis 

mas sem juros, em 2012 foi ainda possível comparticipar alguns fogos (30 fogos contratos de um total 

de 160 previstos) recorrendo às verbas provenientes das amortizações dos empréstimos antigos que 

são consideradas receitas próprias do IHRU (IHRU, 2013). 

                                                      
26 http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3147976, acedido a 12/04/2013. 
27 http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/reabilitarparaarrendar.html, acedido a 12/04/2013. 
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3.6. Quadro de Incentivos Fiscais à Reabilitação Ur bana 

De forma a continuar a apoiar a reabilitação Urbana, e sobretudo numa ótica que privilegie a 

participação financeira do setor privado, existem em Portugal alguns incentivos fiscais em sede de 

Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA), Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), Imposto Municipal 

sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), Imposto sobre Rendimento Singular (IRS) e 

Imposto sobre o Rendimento Coletivo (IRC).  

3.6.1. IVA28 

São passíveis de Taxa Reduzida de IVA (6%), segundo a Lista I (Bens e serviços Sujeitos a Taxa 

Reduzida) do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA) as seguintes situações: 

• Empreitadas de reabilitação urbana realizadas em imóveis ou espaços públicos inseridos em ARU 

(ou ACRRU, áreas de intervenção das SRU, entre outras); 

• Empreitadas de reabilitação urbana contratadas pelo IHRU, independentemente da localização; 

• Empreitadas de reabilitação de propriedades de cooperativas de habitação e construção cedidas 

aos seus membros em regime de propriedade coletiva; 

• Empreitadas de reabilitação de imóveis das autarquias, SRU, empresas públicas responsáveis 

pela rede pública de escolas secundárias ou associações e corporações de bombeiros. 

3.6.2. IMI, IMT, IRS, IRC 

O artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais29 apresenta o texto regulamentar sobre os incentivos 

à reabilitação urbana em sede de IRS, IRC, IMI e IMT. Por seu turno, a listagem de benefícios fiscais 

resulta do exposto no Regime Extraordinário de Apoio à Reabilitação Urbana, introduzido pelo 

Orçamento de Estado de 2008.30 

No âmbito geral do diploma, que permanece em vigor, os incentivos destinam-se a obras de 

reabilitação urbana sobre prédios localizados em ARU e/ou cujas rendas sejam atualizadas de acordo 

com Novo Regime de Arrendamento Urbana (NRAU) que estiver em vigor. 

No que refere ao âmbito temporal, na primeira versão, este regime aplicava-se às ações de 

reabilitação iniciadas entre 1 de Janeiro de 2008 e 31 de Dezembro de 2010 e que se encontrassem 

concluídas até 31 de Dezembro de 2012. Depois, com a entrada em vigor do Orçamento de Estado 

de 201331, o âmbito temporal foi atualizado, passando a vigorar para obras de reabilitação iniciadas 

após 1 de Janeiro de 2008 e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 2020. 

  

                                                      
28 Republicado pelo Decreto-Lei n.º 102/2008,de 20 de Junho. 
29 Decreto-Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro. 
30 Artigo 82.º da lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro. 
31 Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro. 
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3.6.2.1. IRS 

Em sede de IRS, destacam-se os seguintes benefícios fiscais: 

• Dedução à coleta de 30%, até ao máximo de 500€, dos encargos suportados pelos proprietários 

com a reabilitação de imóveis enquadrados no âmbito geral do diploma; 

• Tributação à taxa de 5% sobre as mais-valias auferidas pelos sujeitos passivos de IRS com a 

alienação de imóveis recuperados localizados em ARU, sem prejuízo da opção pelo 

englobamento; 

• Tributação à taxa de 5% sobre os rendimentos prediais, sem prejuízo da opção pelo 

englobamento, sobre imóveis arrendados e de acordo com o âmbito geral do diploma; 

3.6.2.2. IMI e IMT 

Relativamente aos impostos a aplicar sobre a propriedade – IMI e IMT, verificam-se os seguintes 

benefícios fiscais:  

• Isenção do pagamento de IMI sobre imóveis submetidos a reabilitação por um período de 5 anos, 

a contar do ano, inclusive, da conclusão da operação de reabilitação. A isenção pode ser 

renovada por mais 5 anos; 

• Isenção do pagamento de IMT na aquisição de prédio urbano ou fração autónoma destinado 

exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio 

reabilitado, desde que localizado em ARU. 

3.6.2.3. Regime dos Fundos de Investimento Imobiliá rio 

Paralelamente aos benefícios fiscais descritos anteriormente, o Regime Extraordinário de Apoio à 

Reabilitação Urbana introduz um regime de benefícios fiscais destinado, exclusivamente, a FII 

constituídos entre 1 de Janeiro de 2008 e 31 de Dezembro de 2013 e cujos ativos sejam constituídos, 

pelo menos, por 75% de prédios localizados em ARU com necessidades de reabilitação urbana. 

Dadas estas especificidades, estes FII foram denominados de FII em Reabilitação Urbana. 

Assim, se forem observadas estas condições, os FII ficam isentos do pagamento de IRC sobre 

qualquer rendimento obtido. 

Ao nível dos participantes, em condições gerais, os rendimentos obtidos por distribuição de 

dividendos ou resgate das unidades de participação (UP) estão sujeitos a retenção na fonte (com 

caráter definitivo), em sede de IRC ou IRS, à taxa de 10%. Nos casos em que os participantes estão 

isentos ou forem entidades não residentes em Portugal, aplicam-se outras condições igualmente 

previstas na Lei.  

O saldo positivo entre mais-valias e menos-valias resultante da alienação das UP é tributado a 10% 

para sujeitos residentes passivos de IRS (desde que esses rendimentos não sejam provenientes de 

atividades comerciais, industriais ou agrícolas e o sujeito passivo não opte pelo englobamento) e a 
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entidades não residentes que não tenham direito às isenções previstas no Estatuto dos Benefícios 

Fiscais (art.º 27.º).  

No que refere aos rendimentos obtidos pelos participantes por distribuição de resultados (dividendos), 

os participantes podem deduzir 50% desses rendimentos se optarem pelo seu englobamento.  

3.7. Modelos Contemporâneos de Intervenção, Financi amento e 

Governança  

3.7.1. As Parcerias Público-Privadas  

3.7.1.1. Conceitos 

Apesar de tradicionalmente ser aplicado noutro tipo de projetos e infraestruturas, o modelo assente 

em PPP está cada vez mais a ser usado em toda a Europa na área do urbanismo, nomeadamente na 

reabilitação urbana. São casos de sucesso o Reino Unido, Bélgica, Espanha e Itália.32  

Segundo o Livro Verde da Comissão europeia (COM327/2004) (in Marques & Silva, 2008), uma PPP 

é uma “…forma de cooperação entre autoridades públicas e as empresas, tendo por objetivo 

assegurar o financiamento, a construção, a renovação, a gestão ou a manutenção de uma 

infraestrutura ou a prestação de um serviço…”. Segundo o Regime Jurídico das PPP, uma PPP trata-

se de um “…contrato ou união de contratos por via dos quais entidades privadas, designadas por 

parceiros privados, se obrigam, de forma duradoura, perante um parceiro público, a assegurar, 

mediante contrapartida, o desenvolvimento de uma atividade tendente à satisfação de uma 

necessidade coletiva, em que a responsabilidade pelo investimento, financiamento, exploração, e 

riscos associados, incumbem, no todo ou em parte, ao parceiro privado…” (Marques & Silva, 2008).33   

Grimsey e Lewis (2004, 2005), citados por Boaventura de Sousa Santos et al. (2007), “…concebem 

as PPP  como um contrato em que o Estado, em vez de adquirir infraestrutura, adquire a um privado 

um serviço, a que subjaz normalmente a provisão de infraestrutura, sob determinadas condiçoes ao 

longo do tempo, para atingir objetivos da ótica pública, partilhando riscos com o parceiro privado…” 

(Santos et al., 2007). 

Resumidamente, são algumas caraterísticas das PPP, as seguintes (Comissão das Comunidades 

Europeias, 2004; Santos et al., 2007): 

• Trata-se de uma relação de longa duração entre o setor público e privado sobre vários aspetos 

dos projetos, em que o setor público estabelece os outputs que pretende ver concretizados com 

determinado grau de eficiência, cabendo ao parceiro privado a preocupação com os métodos a 

utilizar; 

                                                      
32 http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/ihru/pt/ihru/docs/hru/Inov_1_belgica.pdf, acedido a 

22/05/2013. 
33 Decreto- Lei n.º 111/2012, de 23 de Maio. 
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• Geralmente, a uma PPP está associado um modelo de f inanciamento complexo assegurado, 

total ou parcialmente, pelo parceiro privado ;  

• O Modelo de PPP veio redefinir o papel do Estado de produtor a regulador, ficando responsável 

pela definição dos objetivos a alcançar pelo parceiro privado nas diversas vertentes do projeto 

tendo em atenção o estabelecimento e monitorização dos parâmetros: interesse público; 

qualidade; preços; disponibilidade; 

• Privilegia a distribuição do risco, em que os riscos que eram tradicionalmente suportados pelo 

Estado são transferidos para o setor privado. Essa distribuição é feita de acordo com as 

especificidades dos projetos e capacidades dos parceiros em gerir cada um dos riscos;  

• Em suma, as PPP teoricamente pretendem alcançar “vantagens colaborativas” ao hibridizar as 

melhores competências de cada um dos parceiros para assim alcançar um melhor resultado de 

equilíbrio entre a disponibilidade de um serviço público de qualidade e ganhos de poupança para 

os contribuintes. 

3.7.1.2. Motivações do Recurso à Modalidade de PPP 

O recurso à modalidade de PPP tem sido um meio de obtenção de infraestruturas e serviços públicos 

em ascensão em múltiplos setores do Estado, principalmente a partir dos anos 90. Pode-se afirmar 

que na Europa, este paradigma teve início na concessão de obras públicas nomeadamente, no setor 

rodoviário, onde, inclusivamente, Portugal é um caso singular no contexto europeu dado que quase 

todas as autoestradas estão concessionadas a privados. Posteriormente, o recurso às PPP estendeu-

se ao setor ferroviário e transportes, gestão de portos, dos setores da água, esgotos e tratamento de 

resíduos (onde o Reino Unido e França são líderes), Segundo Boaventura de Sousa Santos et al. 

(2007) e a Comissão das Comunidades Europeias (2004), o acréscimo de PPP em diversas áreas na 

Europa deve-se, essencialmente, pelos seguintes motivos: 

• As restrições orçamentais dos Estados-Membros que viram nas PPP uma forma de contornar o 

endividamento e o défice das contas públicas através da entrada de capital privado; 

• Necessidade por parte do setor público em beneficiar com os métodos de gestão e inovação do 

setor privado que, entre inúmeras vantagens, acredita-se que confere ganhos de poupança para 

os contribuintes, confere melhor serviço público e aproveita melhor o potencial das infraestruturas 

públicas, sem que estas saiam definitivamente da esfera do Estado; 

• Redefinição do papel do Estado na sociedade, com a redefinição dos serviços essenciais e 

acessórios, passando de operador a regulador dos setores sobre a sua responsabilidade; 

• A necessidade do Estado em mitigar os riscos inerentes aos setores pelo qual é responsável, 

assegurando níveis de financiamento por incorporação de mecanismos complexos, como o Project 

Finance, que só o setor privado consegue incorporar (Comissão das Comunidades Europeias, 

2004; Santos et al., 2007). 
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3.7.1.3. Modelos de Financiamento no Contexto das P PP 

Os modelos de financiamento que irão ser abordados nos próximos capítulos têm como objetivo 

alcançar simultaneamente os interesses público e privado e, num modo geral, abordam duas formas 

centrais de funding: Financiamento Direto e Project Finance. 

• Financiamento Direto:  este é o mecanismo mais direto e pode ser feito através da contração de 

empréstimos bancários ou emissão de títulos de divida. A outra forma de obter financiamento 

direto é através da emissão de ações ou UP, sendo este o mecanismo de constituição do capital 

dos FII;  

• Project Finance:  de acordo com Nevitt e Fabozzi (in Daube, Vollrath, & Alfen, 2007) o Project 

Finance é definido como o financiamento de um projeto em que o credor (ou patrocinador) adianta 

o financiamento com base na previsão de cash-flows futuros do próprio projeto, sendo essa a 

melhor garantia juntamente com os ativos do projeto. Este mecanismo tem sentido em projetos de 

escala e rentabilidade suficientemente exigentes que garantam o financiamento em todas as fases 

do projeto  (inclusivamente,  no momentos  de necessidade de carência de capital) (Daube, 

Vollrath, & Alfen, 2007).  

3.7.2. Fundos de Investimento Imobiliário 

No geral, um Fundo de Investimento é um instrumento financeiro de poupança coletiva constituído 

por um património autónomo resultante da agregação de capitais de diversos investidores 

(participantes). Essa soma de capitais, por seu turno, é gerida por sociedades gestoras autónomas 

que ficam responsáveis, em geral, por investirem esse património numa variedade de ativos. Por seu 

turno, o valor global do fundo é fracionado em partes idênticas, chamadas unidades de participação 

(UP), que representam a posição de cada participante no Fundo de Investimento (CMVM, 2012). 

Ainda segundo a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), de um modo geral, existem 

dois tipos de Fundo de Investimento: Fundos de investimento mobiliário (ações, obrigações, 

tesouraria, monetários...) e os FII. Fundamentalmente, os FII são constituídos por bens imóveis e/ou 

participações em sociedades cuja missão é focada no mercado imobiliário. Para conhecer em mais 

pormenor o regime em que os FII operam, apresenta-se o Regime Jurídico dos Fundos de 

Investimento Imobiliário (RJFII) no Anexo  A. 

3.7.2.1. Motivos do recurso aos FII 

O recurso aos FII pressupõe o seguinte conjunto de vantagens: 

• Partilha e dispersão do risco pelos investidores e pela diversificação da carteira de investimentos; 

• Os FII têm grande versatilidade quanto à sua carteira de ativos face à opção da tradicional de 

compra e venda de imóveis. Os FII, para além da aquisição e venda de imóveis, podem efetuar a 

sua gestão assegurando fluxos de cash-flow constantes; 
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• Redução dos custos de transação por força da transação de valores em grande quantia; 

• Quadro fiscal mais favorável; 

• Simplicidade de processos, diminuição do risco e expetativas de rendibilidades superiores para os 

investidores; 

• Este mercado torna-se mais acessível à entrada de pequenos investidores que isoladamente não 

teriam capacidade financeira para investir; 

3.7.2.2. Fundos de Investimento Imobiliário por Set or 

Os FII constituem um veículo muito útil para fomentar o investimento em determinados setores 

estratégicos cuja intervenção é prioritária como é o caso da Reabilitação Urbana. Nesse sentido, para 

além de seguirem o RJFII, os FII setoriais seguem também regulamentos específicos vinculados à 

finalidade a que se destinam. Dentro dos FII setoriais existem: Fundos Especiais de Investimento 

Imobiliário (FEII) Florestais, FII para Arrendamento Habitacional, FII em Reabilitação Urbana e FEII 

em geral. Relativamente à presente investigação, não descorando a importância que todos os setores 

têm para a gestão do território, os que interessam abordar são os FII em Reabilitação Urbana e os 

FEII em geral. Quanto aos FEII, estes seguem à mesma o RJFII mas com a introdução de 

particularidades específicas no que refere ao património, modo de subscrição e resgate das UP, 

limites de endividamento, e outras caraterísticas atípicas.  

3.7.3. Fundos de Desenvolvimento Urbano – Programa Jéssica 

A iniciativa JESSICA é um instrumento financeiro promovido pela Comissão Europeia e pelo BEI, 

juntamente com o Council of Europe Development Bank, para promover mecanismos de engenharia 

financeira que suportem investimentos em desenvolvimento urbano sustentável nos Estados-

membros da UE (EIB, 2007). Em termos do período de vigência do programa, as despesas elegíveis 

no âmbito da iniciativa têm de ser realizadas até 31 de Dezembro de 2015, par além do período de 

vigência do QREN 2007-2013 (EIB, 2008). 

Este programa corresponde à flexibilização de procedimentos no seio da UE (e não uma nova fonte 

de financiamento) em que passa a ser permitido aos Estados-membros realocarem fundos estruturais 

não reembolsáveis em FDU que invistam em projetos urbanos financeiramente sustentáveis, numa 

ótica de investimento reembolsável. Por seu turno, os reembolsos provenientes desses projetos 

urbanos, podem ficar retidos nos FDU ou serem colocados à disposição das entidades gestoras para 

serem reinvestidos em novos projetos urbanos, conferindo uma reciclagem dos recursos disponíveis 

(BBR, 2009). Quanto aos projetos sem retorno, como é o caso do setor da habitação, não são 

passíveis de serem financiados diretamente pelos FDU (EIB, 2008).  

Através dos FDU, é possível captar, simultaneamente, os fundos estruturais, a participação financeira 

dos Estados-membros e alavancar somas muito maiores de capital do setor privado (EIB, 2008). Para 

melhor entender o fluxo dos fundos no contexto da iniciativa JESSICA, apresenta-se a Figura 4.  
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Figura 4 - Fluxo de fundos do Programa JESSICA (adaptad o de PwC, 2010) 

No caso português, decidiu-se que a estrutura mais adequada implicaria a criação de um Fundo de 

Participações (FP), pois permite a captação de adicional de fundos públicos/privados.34 Este FP trata-

se de um fundo criado especificamente para receber as transferências do FEDER por parte das 

autoridades de gestão (em Portugal, a responsabilidade foi destinada ao BEI), que por sua vez 

investem nos vários FDU. Os FDU, por seu turno, financiam ou participam no capital das entidades 

públicas, privadas, SRU, PPP, FII, entre outros, que realizem projetos urbanos enquadrados nos 

planos de desenvolvimento urbano sustentáveis em vigor, mediante a transferência de capitais, 

empréstimos e garantias (PwC, 2010).  

Na Figura 4, as setas com duplo sentido representam os reembolsos do financiamento. Os 

reembolsos obtidos do investimento público têm obrigatoriamente de serem realocados aos FDU, 

enquanto os privados têm a liberdade de escolha. Adicionalmente o programa JESSICA prevê um 

fluxo de recursos complementar “exterior” a aplicar nas componentes não elegíveis ou não rentáveis 

dos projetos (habitação, por exemplo) (PwC, 2010).No que respeita à estrutura e montantes de 

financiamento da aplicação do programa em Portugal, o FP recebeu uma dotação de 132.5 milhões 

de euros, em que 102.5 milhões de euros referem às verbas do FEDER, por intermédio dos PO no 

âmbito do QREN 2007-2013, e os restantes 30 milhões de euros provenientes da Direção-Geral do 

Tesouro e Finanças. Por sua vez, o FP financia três FDU. 

Um dos FDU é gerido pelo Banco BPI e absorve 64 milhões de euros da dotação global do FP, sendo 

que o Banco BPI adiciona mais 64 milhões de euros de capitais próprios para financiar despesas 

consideradas não elegíveis pelo regulamento.35 O segundo FDU é gerido pela Caixa Geral de 

Depósitos (CGD), em parceria com o IHRU, e está dotado de 50,9 milhões de euros e 45,9 milhões 

de euros adicionais da própria CGD. A CGD disponibiliza ainda uma linha de crédito para financiar as 

componentes não elegíveis (CGD, 2012). Por último, o Turismo de Portugal, I.P. ficou encarregue de 

gerir o terceiro FDU, com uma dotação global de 37 milhões de euros (repartidos, de igual forma, 

entre o FP e o Turismo de Portugal) (Turismo de Portugal, I.P., 2012). Os financiamentos proveniente 

                                                      
34 http://www.fundojessicaportugal.org/pdf/faq%20jessica.pdf, acedido a 09/05/2013. 
35 http://www.bancobpi.pt/pagina.asp?s=2&a=7&f=321&e=760&opt=e, acedido a 9/05/2013. 
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do FEDER, da Direção-Geral do Tesouro e Finanças e das entidades gestoras dos FDU totalizam 

340 milhões de euros sendo que, até Fevereiro de 2014, a iniciativa JESSICA apoiou 44 

investimentos, em 19 municípios, num total de 100 milhões de euros.36 

3.7.4. Mais-Valias Urbanísticas Como Forma de Finan ciamento 

Revendo o conceito, entende-se por mais-valias urbanísticas como sendo o resultado da valorização 

expetável dos imóveis (habitações, terrenos,…) decorrente de circunstâncias ou ações tomadas pelos 

agentes imobiliários (proprietários, autoridades públicas, construtores, mediadores,…), influenciando 

a formação dos preços do solo e do imobiliário (Rebelo, 2009). Naturalmente, as circunstâncias e as 

ações tomadas também podem resultar no seu simétrico a que é designado de menos-valias. As 

mais-valias podem ser classificadas em três tipos (Pardal et al., 2000): 

• Mais-valias simples : estas mais-valias são as mais imediatas e com maior impacto sobre a 

valorização dos imóveis. Têm origem em decisões políticas e administrativas, a que nada 

corresponde a intervenções meritórias dos seus proprietários, como, por exemplo, a alteração de 

classificação do solo rural em solo urbano; a reconversão da “categoria de uso” do solo urbano 

correspondente à utilização dominante; e a alteração da intensidade dessa utilização dominante a 

que corresponde o aumento dos índices de utilização.37 O reparcelamento do solo também pode 

constituir um meio de mais-valia simples através da alteração da distribuição do uso do solo e dos 

limites cadastrais da propriedade privada (Lobo et al.,1990);  

• Mais-valia indireta : as mais-valias indiretas têm a ver com a valorização dos imóveis decorrente 

de transformações e dinamização do espaço envolvente em que o imóvel se insere, sem que haja 

qualquer benfeitoria ou ato administrativo diretamente sobre o imóvel valorizado; 

• Mais-valia imprópria : corresponde ao lucro obtido pelo proprietário correspondente à diferença 

entre os valores atualizados da venda do imóvel e da sua compra. A estipulação do preço da 

operação comercial por parte do proprietário pode incorporar diversas componentes e a 

quantificação de cada uma é de difícil interpretação, principalmente para efeitos de tributação. O 

preço de venda pode ser estabelecido pelo normal funcionamento da procura e da oferta e 

eventual prática especulativa; pode incorporar eventuais obras de beneficiação levadas a cabo 

pelo proprietário enquanto o imóvel esteve na sua posse; e pode incorporar, também, a influência 

das mais-valias simples e indiretas.  

No capítulo 2.3, a captação das mais-valias urbanísticas inerente à produção de solo urbano por 

parte do setor privado, foi abordada como sendo um fator dissuasor da reabilitação urbana. No 

entanto, a criação de condições favoráveis pelo setor público a uma maior captação de mais-valias 

por parte dos particulares pode ser, por si, uma fonte de financiamento adicional dos municípios, se 

for utilizado como um incentivo à concretização de objetivos de interesse público por parte dos ou 

                                                      
36 http://www.fundojessicaportugal.org/index.cfm?m=1, acedido a 07/05/2014. 
37 “…o índice de utilização do solo exprime a quantidade de metros quadrados de área de pavimento coberto que 

se pode construir por metro quadrado de área de solo envolvido na operação…” (Lobo, et al., 1990). 
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como contrapartida/pagamento de serviços prestados ao município (por exemplo, a reabilitação do 

edificado do município). Essas mais-valias simples podem ser obtidas, por exemplo, através do 

licenciamento do aumento do índice de utilização do solo ou a alteração das categorias de uso 

permitindo a substituição do uso economicamente menos rentável por outro mais rentável. 

Estes incentivos de aumento da volumetria do edificado em contrapartida pela promoção de 

operações urbanísticas com interesse municipal remetem para um conceito previsto no PDM de 

algumas cidades - pelo menos em Lisboa, Porto e Coimbra – denominado de “crédito de construção”. 

Trata-se de um sistema de incentivos/compensações em que os municípios atribuem direitos de 

construção, expressos em metros quadrados, aos promotores que concretizem operações 

urbanísticas que sejam consideradas, à luz desse mesmo PDM, de interesse público, como é a 

reabilitação urbana. Com esses créditos de construção, os promotores podem aplicá-los na 

majoração do índice de edificabilidade admitido na própria operação urbanística que lhes deu origem 

(exceto se essa operação for exclusivamente de reabilitação de edifícios) ou podem ser 

transacionados para a majoração do índice de edificabilidade de outras operações, consoante um 

determinado conjunto de regras (CML , 2011).  

3.7.5. Tax Increment Financing 

Tendo origem nos Estados Unidos (apesar de já descontinuado em alguns estados), o Tax Increment 

Financing (TIF) é um dos programas mais utilizados neste país e com maior longevidade de suporte 

financeiro à reabilitação urbana, estando em fase de implementação noutros países, nomeadamente 

no Reino Unido e na Austrália. 

Em termos gerais, a TIF é um instrumento de âmbito fiscal que permite à administração pública 

(geralmente de nível municipal) arrecadar receitas fiscais provenientes da valorização futura da 

propriedade consignada numa área previamente delimitada denominada de Tax Incremental District 

(TID). São essas mesmas receitas que financiam os projetos de reabilitação urbana que, após 

concretizados no futuro, irão conferir uma valorização imobiliária dessa área consignada. Do ponto de 

vista dos proprietários dos imóveis, a TIF não é um novo imposto mas sim um mecanismo que utiliza 

as receitas que se esperam vir a arrecadar com a valorização que a operação de reabilitação urbana 

conferirá à propriedade (Ribeiro, 2005). Em termos de procedimentos, o TIF funciona da seguinte 

forma (PwC, 2008): 

1. Delimitação da área TID juntamente com o congelamento do valor imobiliário da área durante um 

determinado período de tempo. Consequentemente, o imposto sobre a propriedade fica 

impossibilitado de ser atualizado;  

2. Implementação das operações de reabilitação urbana. O seu financiamento é assegurado 

mediante empréstimos ou emissão de títulos de divida do tesouro; 

3. Com a implementação do projeto de reabilitação urbana, o valor patrimonial dos imóveis inseridos 

na TID aumenta; 
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4. Com a valorização imobiliária, valoriza-se também a base tributária. Desta forma, as receitas 

fiscais passam a ser superiores face às receitas fiscais que eram arrecadadas antes do processo 

de reabilitação (Ribeiro, 2005); 

5. Por sua vez, as receitas fiscais incrementais são utilizadas para amortizar eventuais dívidas 

contraídas ou pagar os títulos emitidos pelas instituições governamentais, ao longo do tempo. 

(Marker, 2003). 

Com o reembolso futuro dos empréstimos estatais, pode-se igualmente concluir que os custos são 

relativamente baixos para o erário público. Por último, este mecanismo é atrativo para o setor privado, 

principalmente por causa o congelamento temporário do valor imobiliário da área urbana.  

Contudo, segundo Ribeiro (2005), a TIF acarreta algumas desvantagens, designadamente: a 

especulação imobiliária que torna os novos preços do imobiliário inacessíveis aos residentes que 

ocupavam a área antes da reabilitação; implica uma elevada disponibilidade financeira inicial por 

parte dos municípios; o risco de outras áreas da cidade perderem atratividade; é necessária uma 

avaliação cuidada das receitas futuras pois o sucesso do TIF está inteiramente dependente da 

materialização do valor esperado do incremento de receitas fiscais. 
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4. Análise de Casos Internacionais 

4.1. Preâmbulo  

O presente e próximos capítulos pretende discorrer acerca de alguns projetos de reabilitação urbana 

internacionais, a nível europeu.  

4.2. O Caso Italiano - Società di Trasformazione Ur bana 

Um dos maiores casos de sucesso de implementação das PPP na área do urbanismo reside em 

Itália, tanto pelo número de projetos concretizados como pelo valor económico desta atividade. Mais 

concretamente, através da Lei 127/1997 foi criado em Itália um novo conceito de PPP que se 

concretiza na criação de entidades denominadas Società di Trasformazione Urbana (STU) (em 

português, Sociedade de Transformação Urbana) que juntam o interesse público de desenvolver o 

território com a experiência e empreendedorismo dos parceiros privados. As STU são empresas em 

que o capital pode ser exclusivamente público, exclusivamente privado ou misto. As STU são 

estabelecidas pelos municípios e áreas metropolitanas, para planear e implementar medidas de 

reabilitação urbana em conformidade com os regulamentos urbanos existentes sendo que, os 

parceiros privados tornam-se participantes mediante concurso público (Poggesi, 2009). Este modelo 

é muito semelhante às SRU com a diferença que as STU são formadas, na maioria das vezes, por 

capitais mistos (públicos e privados) enquanto em Portugal, as SRU são empresas municipais de 

capital exclusivamente público.  

Uma das particularidades da implementação deste modelo em Itália, é que uma das exigências que 

se impõe ao parceiro privado é que para além de ter de levar a cabo o fornecimento do serviço de 

construção/reabilitação, tem também a responsabilidade de garantir a otimização dos modelos de 

gestão dos imóveis reabilitados, juntamente com os serviços financeiros necessários (Poggesi, 2009). 

4.2.1. Nápoles - Bagnolifutura SpA 

Localizado na costa oeste da cidade de Nápoles, numa zona denominada de Bagnoli, o projeto 

denominado de Bagnolifutura tem como objetivo o desmantelamento, descontaminação e total 

reconversão de um complexo metalúrgico de 120 hectares (onde laboravam a siderurgica IIva 

Italsider e a produtora de cimento com fibras de amianto Eternit). O projeto previa que a área fosse 

ocupada por um complexo recreativo onde se incluiam uma praia em toda a margem, uma marina, 

hoteis, restaurantes e áreas comerciais, área residencial, um pólo tecnológico, áreas desportivas, 

zonas verdes, entre outros. Para esse efeito, serviu o documento estratégico para aquela área, 

designado de Piano Urbanistico Esecutivo di Bagnoli-Coroglio (Bagnoli é o nome da zona industrial e 

Coroglio é o nome especifico da superficie a reabilitar), que para além de aplicar as regras de 
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construção para aquela área, divide o território em nove áreas temáticas (cada uma com vários lotes) 

e define, para cada uma, o uso pretendido.38 

O desmantelamento geral da área iniciou-se em 1994, sendo fundada, em 1996, a sociedade Bagnoli 

Spa por intermédio do extinto IRI (Istituto per la Ricostruzione industriale [Instituto para a 

Reconstrução Industrial]) para realizar os trabalhos. No entanto, no decorrer de seis anos foi apenas 

recuperada 30% da área, num processo excessivamente lento, dispendioso e com uso de 

procedimentos desadequados à preservação do meio ambiente. Para ultrapassar a situação, o 

município de Nápoles comprou quase todo o espaço e em 24 de Abril de 2002 criou a STU 

BagnoliFutura S.p.A. para dar continuidade aos trabalhos de reconversão.39 O seu capital social era 

de 62.300.000€, inteiramente público, repartido pela Napoli Municipality (90%), Campania Region 

(7,5%) e pela Napoli Città Metropolitana Province (2,5%). Adicionalmente, a Bagnolifutura SpA 

usufruiu de 75 milhões de euros de fundos externos (Poggesi, 2009).  

O objetivo inicial do projeto seria a preparação dos lotes e construção de alguns equipamentos 

públicos através dos fundos públicos para depois, então, os parceiros privados comprarem esses 

lotes e erguerem os seus projetos com fins comerciais. Por exemplo, em Setembro de 2008 foi 

vendida uma parcela de 7 hectares por 52 milhões de euros a um consórcio privado para implementar 

um polo tecnológico com o objetivo de albergar empresas especializadas na área do ambiente, num 

investimento total de 200 milhões de euros.40 No entanto, este projeto ficou suspenso. Em causa 

esteve o abate indevido de árvores numa parcela daquela área, e que acabou por ser apreendida por 

ordem judicial, diminuindo a área de construção parcialmente paga pelo consórcio privado. Por seu 

turno, a Bagnolifutura SpA alegou que a área apreendida correspondia apenas a uma opção de 

compra adicional de terreno e não à área original do contrato, não havendo lugar a indemnização.41 

Adicionalmente, a Bagnolifutura SpA tem tido alguma dificuldade em encontrar investidores para os 

restantes lotes, com sucessivos lançamentos de concursos públicos, com reduções sucessivas de 

preços, diminuição do volume de construção para os setores comercialmente menos atraentes e 

incorporação de opções de compra de parcelas adicionais aos contratos.42 

Por último, deve ser referido que este projeto de reabilitação urbana resultou na apreensão de maior 

parte dos terrenos, com a declaração de “desastre ambiental e fraude”. Segundo os estudos técnicos 

que acompanharam a investigação, as operações de descontaminação foram desadequadas, 

agravando o impacto ambiental. Inclusivamente, foram produzidas análises e certificados ambientais 

falsos para camuflar a situação e algumas das novas estruturas foram construídas em cima de 

depósitos de resíduos poluentes. Até ao momento, tinham sido gastos 107 milhões de euros públicos 

numa operação que, não só não aconteceu, como ainda agravou a situação, estando sob 

investigação elementos de quase todos os organismos envolvidos na PPP (elementos do município, 

da direção da Bagnolifutura S.p.A., do Ministério do Ambiente, dos órgãos administrativos da 

                                                      
38 http://www.bagnolifutura.it/trasformazione.php, acedido a 26/12/2013. 
39 http://www.bagnolifutura.it/storia.php, acedido a 26/12/2013. 
40 http://www.dailyre.it/88041, acedido a 26/12/2013. 
41 http://www.bagnolifutura.it/news_scheda.php?id=575, acedido a 27/12/2013. 
42 http://www.bagnolifutura.it/news_scheda.php?id=612, acedido a 27/12/2013. 
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Província de Campania [à qual pertence Nápoles], as entidades subcontratadas para os trabalhos, e 

entidades externas de supervisão e fiscalização da operação).43 

4.2.2. Parma – STU Pasubio S.p.A. 

Localizado na cidade de Parma, este projeto tem como objetivo a requalificação funcional e estética 

de uma ex-zona industrial marginalizada, obsoleta e degradada, numa zona considerada estratégica 

para a cidade. Para esse fim, o município de Parma tomou a iniciativa de criar uma STU, denominada 

de Pasubio S.p.A., à qual lhe foi destinada a missão de adquirir os terrenos e imóveis identificados no 

plano de reabilitação urbana; garantir a realocação das atividades comerciais e industriais que ainda 

estavam ativas na área; conceção e implementação das obras de reabilitação urbana (tanto as obras 

do seu interesse privado como as obras públicas); gestão e comercialização dos novos espaços. A 

fase urbanística iniciou-se em 2001, com finalização prevista para 2013 e um custo total previsto de 

79.670.200€ (mais IVA).44 

Este projeto foi denominado de “Comparto via Pasubio” (Comparto significa fundo. Na verdade, o 

funcionamento da Pasubio S.p.A. é em tudo semelhante aos FII). O projeto consiste na criação de um 

quarteirão dotado de estruturas públicas e privadas, acumulando funções residenciais, comerciais, 

recreativas e culturais. A Área Bruta de Construção (ABC) em causa é de 24.563m2 repartidos por 

cinco lotes para uso residencial (17.036 m2) e uso comercial e administrativo (7.527 m2). 

Adicionalmente, o projeto prevê uma elevada área destinada a espaços verdes e equipamentos 

coletivos (15.487,58 m2 e 2.824.56 m2, respetivamente), assim como estradas, parques de 

estacionamento (públicos e privados) e área fundiária edificável adicional para outros destinos ( 

Servizio Piani di Sviluppo, 2004).  

No que refere ao funcionamento e estrutura societária, a Pasubio S.p.A. foi estabelecida a 5 de 

Setembro de 2002, já no decorrer da operação urbanística, com um capital social de 1.229.475€ 

distribuído pelo Munícipio de Parma (52% do capital) e parceiros privados (48% do capital distribuídos 

pelas sociedades Akita srl; Vigheffio Immobiliare snc di Vender Carlo e C.; Seneca srl). 

Adicionalmente, a Pasubio S.p.A. beneficiou de fundos externos, nomeadamente da administração 

regional Emilia-Romagna Region45 (2.079.711,93€) e o próprio município de Parma (6.155.955,62€) 

(A.STU.R, 2005).  

Apesar da bibliografia consultada não referir se as entradas de capital foram feitas em dinheiro ou em 

espécie, os estatutos da sociedade previam a transferência de imóveis dos participantes para a 

sociedade e, em contrapartida, a sociedade teria de transferir nova habitação social para o município 

(correspondentes a 11% da área residencial prevista) e, aos parceiros privados, uma quota-parte do 

valor das vendas alcançado na comercialização dos imóveis erguidos nos terrenos transferidos por 

                                                      
43 http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/04/11/napoli-sequestrata-larea-di-bagnoli-diasastro-ambientale/558824/, 

acedido a 04/01/2014. 
44 http://www.urbanpromo.it/nuovosito/uploads/moduli-allegati-06/Pasubio_Stu_di_Parma.pdf, acedido a 

04/01/2014. 
45 Equivalente a distrito, cuja sede de distrito fica em Bolonha. Está dividida em 9 províncias (equivalente a 

concelhos) e uma delas é Parma.  
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estes (a somar aos dividendos obtidos da operação). Espera-se que a valorização e comercialização 

das propriedades remunerem os parceiros e compense os custos de urbanização. 

No que refere ao desenrolar do projeto, no final de 2012, o Município de Parma vendeu a totalidade 

da sua participação na Pasubio S.p.A. (avaliada em cerca de 4 milhões de euros) à empresa Unieco, 

Società Cooperativa – Reggio Emilia por 181 mil euros.  A venda urgente da participação da Câmara 

na sociedade deveu-se, por um lado, aos elevados compromissos financeiros que a Câmara tinha 

perante a sociedade (estava previsto o município disponibilizar uma verba adicional de 11.800.000€ 

para concluir os trabalhos do projeto) e, por outro, à elevada divida da sociedade perante a banca 

(um passivo na ordem dos 78 milhões de euros), quando uma parte bastante considerável do projeto 

nem sequer ainda tinha começado e os imóveis para comercialização já concluídos somavam um 

volume de vendas muito reduzido, dada a crise no setor imobiliário.  

No entanto, ficaram muitas indefinições. No que refere à venda da participação, ficou acordado que o 

município receberia 3,8 milhões de euros adicionais caso aprovasse um conjunto de alterações ao 

projeto que permitisse aumentar a utilização privada do terreno em detrimento da ocupação com 

espaços coletivos. Mas essas alterações não foram aprovadas. Para além disso, apenas a 

componente privada do projeto ficou concluída. As principais infraestruturas coletivas ficaram por 

fazer inclusivamente, a “Casa della Cultura” (edifício que iria albergar múltiplas estruturas viradas 

para a arte com outros equipamentos coletivos) e os edifícios de habitação social (ainda assim, o 

município teve que indemnizar a Pasubio S.p.A em 630.000 euros por ter cancelado uma obra de uso 

público que já tinha sido aprovada). 46, 47, 48 

Contudo, o subsídio de 2.079.711,93€ da administração regional Emilia-Romagna Region destinava-

se exclusivamente às obras de uso público e caso não prosseguissem, a administração regional 

queria a devolução desse montante. A Câmara de Parma concordou com a administração regional e, 

no final de 2013, foi criada uma comissão especial constituída por elementos do município, da 

Pasubio S.p.A. (designada posteriormente por Pasubio Sviluppo S.p.A.) e da Ordem dos Arquitetos 

para dar continuidade as obras de uso coletivo, mediante a formulação de um novo plano. Caberá ao 

Município as funções de coordenador de todo o processo para garantir o interesse público no novo 

projeto. No que refere ao financiamento das obras, e dado que são obras do interesse do parceiro 

público, apesar de até ao momento da produção deste texto a comissão nada ter concluído, uma das 

possibilidades é o Município ter que ceder, no novo projeto, mais superfície para os fins comerciais do 

parceiro privado e, em troca, este procederá à construção dos equipamentos públicos.49, 50 

                                                      
46 http://www.parmaquotidiano.info/2013/10/02/si-riapre-la-questione-stu-pasubio-da-rivedere-il-contratto-di- 

vendita-ad-unieco/, acedido a 04/01/2014. 
47 http://www.comune.parma.it/notizie/news/SICUREZZA+E+QUALITÀ+URBANA/2012-07-03/Il-sindaco-

Federico-Pizzarotti-interviene-su-Stu-Pasubio.aspx, acedido a 04/01/2014. 
48 http://www.parmaonline.info/notizie/2013/10/11/-stu-pasubio-il-comune-sborsa-altri-630-mila-euro_42836, 

acedido a 04/01/2014 
49 http://www.parmaquotidiano.info/2013/10/17/un-think-tank-progettera-una-seconda-riqualificazione-delpasubio/, 

acedido a 04/01/2014. 
50 http://www.gazzettadiparma.it/news/parma/98352/Pasubio--accordo-tra-Comune-.html, acedido a 04/01/2014 
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4.3. O Caso de Amesterdão – Westergasfabriek 

4.3.1. Introdução 

O presente estudo reporta a um projeto delimitado de reconversão urbanística na zona oeste da área 

metropolitana de Amsterdam, denominada Haarlemmertrekvaart, mais precisamente no bairro de 

Westerpark e cuja administração pública pertence ao Westerpark District Council (WDC). De forma 

mais precisa, o projeto consiste na reconversão (física e de uso) de uma antiga fábrica municipal de 

produção de gás chamada Westergasfabriek, e respetiva zona envolvente, num projeto paisagístico, 

aliado a um complexo com equipamentos coletivos vocacionados para as áreas de lazer, cultura, 

eventos, deporto, entre outros (vide Figura 5). 

 

Figura 5 – Vista Geral do parque westergasfabriek e conjunto de edifícios reabilitados 

4.3.2. Contexto 

Westergasfabriek ocupa 14,5 hectares de um dos numerosos pólderes que compõem a zona oeste 

de Amsterdam, estando delimitado por um conjunto de estradas que fazem ligação entre pólderes a 

oeste; por uma linha de caminho-de-ferro a norte; a sul, por um canal fluvial estreito que separa o 

complexo fabril da área residencial de Westerpark. 

Westergasfabriek iniciou atividade 1885 e tinha como função a produção de gás destinado à 

produção de eletricidade para a iluminação das vias públicas da cidade. Inicialmente esteve 

concessionada a uma empresa privada mas pouco tempo depois passou a ser gerida pelo próprio 

município até à sua desativação, em 1967, no seguimento da opção do município em recorrer a 

alternativas de produção mais eficientes e quando a rede de gás natural estava completamente 

instalada. Desde esse momento, o complexo começou a degradar-se e a acrescentar problemas 

ambientais ao já poluído solo daquele pólder, decorrente da atividade industrial. Ainda assim, o 

complexo continuou a ser parcialmente usado para a função de armazenamento até 1992, momento 

em que foi totalmente desativado. Resta acrescentar que em 1989, cerca de 30 edifícios foram 

classificados como edifícios protegidos e considerados monumentos industriais.  

Adicionalmente, até meados dos anos 90, o bairro de Westerpark tinha uma densidade populacional 

muito reduzida e socialmente desfavorecida e não tinha as valências necessárias para atrair novos 

residentes e investidores, apesar da curta distância ao centro da cidade e a sua excelente localização 

ao nível das vias de acesso. Para inverter essa tendência e dinamizar aquele território, foi 
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desenvolvido um plano que propunha a substituição das habitações sociais por novas habitações de 

gama alta, tornando aquele espaço numa área residencial de luxo. Contudo, para cativar o interesse 

dos futuros moradores e investidores, faltava ali um projeto âncora que enriquecesse a área do ponto 

de vista estético e de equipamento, sendo que essa necessidade foi detetada muito antes – em 1981. 

4.3.3. Estratégia de Reconversão urbanística 

Identificada a necessidade de ali erguer um projeto âncora, em 1981 foi estabelecida uma equipa que 

ficou responsável pelo planeamento da regeneração urbana e por decidir sobre que ocupação iria ter 

aquele lugar. Essa equipa começou desde logo com os estudos geológicos necessários para 

averiguar o estado de poluição do pólder, tendo-se concluído que o mesmo tinha elevados índices de 

contaminação. No entanto, confrontados com esse facto, o Ministério do Ambiente e o município não 

conseguiram chegar a acordo sobre a operação de descontaminação, pelo que nada foi feito durante 

mais de uma década.  

Já em 1990, tiveram lugar as conversações com o objetivo de decidir sobre o destino e ocupação do 

Westergasfabriek. De várias alternativas possíveis, concluiu-se que o projeto teria de ser direcionado 

para a “cultura”, contribuindo para essa decisão: a proximidade ao centro da cidade que reunia as 

condições para a concretização de eventos; o facto de existirem consideráveis movimentos de 

cidadãos vocacionados para as artes; a pressão para que o projeto seguisse princípios ecológicos. 

4.3.3.1. Plano de intervenção 

No seguimento da decisão sobre o destino escolhido para Westergasfabriek, em 1993 implementou-

se um plano temporário que visava a exploração temporária do espaço, por um ano, com eventos, 

concertos, congressos, circo entre outras atividades culturais. Esse projeto- piloto acabou por se 

prolongar até 2001, quando foi decidido tornar a experiência, já por si  bem sucedida, num projeto 

definitivo, aproveitando um plano arquitetónico que já estava concebido desde 1996. De uma forma 

geral, esse projeto propunha um parque ecológico aliado à cultura. No final, o projeto continha os 

seguintes pontos de referência: 

• Conversão dos espaços exteriores em zonas verdes com equipamentos de lazer e desporto, 

reforçada por melhores acessos, uma ponte e uma ciclovia; 

• Restauração do edificado protegido e respetiva adaptação para albergar diversas funcionalidades 

e a construção de novos edifícios para o mesmo fim, destacando-se as seguintes obras: 

1. Frações para escritórios de apoio às atividades culturais; 

2. Edifícios com diversas dimensões e destinos: salões, lojas, estúdios, cafés e restaurantes; 

habitações para artista; 

3. Um parque infantil; 

4. Dois edifícios para grandes eventos – Gashouder (Figura 6), Transformatorhuis, Zuiveringshal 

West, entre outros. 
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Figura 6 – Gashouder (retirado de http://www.wester gasfabriek.nl/en) 

Em termos cronológicos, as obras sobre o edificado iniciaram em 2001, ficando disponíveis no final 

de 2003 e no decorrer de 2004. A abertura oficial do novo parque Westergasfabriek deu-se em 2003 

apesar de ter estado sempre em funcionamento, no decorrer das atividades temporárias ali 

instaladas.  

4.3.3.2. Descontaminação 

Como foi anteriormente referido, o solo apresentava um elevado índice de contaminação, tendo sido, 

provavelmente, o maior obstáculo de todo o projeto urbanístico. De facto, decorreu cerca de uma 

década até que as entidades responsáveis decidissem sobre qual a melhor solução para a 

descontaminação do solo e fundações dos edifícios protegidos. Só em 1990 foram concluídos os 

estudos geológicos e escolhida a solução. No entanto, a operação de limpeza só iniciou em 2000 

sendo que, inicialmente, o faseamento da operação não perturbava a utilização parcial do espaço 

pelo público. No entanto, no decorrer da operação de limpeza, verificou-se que os níveis de poluição 

eram muito mais graves do que o inicialmente previsto e o acesso por parte do público foi ficando 

cada vez mais restrito, precipitando o fim das atividades temporárias do parque. A operação de 

limpeza foi finalizada em 2003, permitindo terminar a implementação das áreas verdes e restauração 

dos edifícios que estava a ser levada a cabo simultaneamente. No total, a operação de limpeza 

custou cerca de 20 milhões de euros suportados, maioritariamente, pelo município e governo central. 

4.3.4. Parceiros do Negócio  

Para levar a cabo as operações de descontaminação e aplicar o projeto urbanístico já planeado para 

aquela área, no início do ano 2000, foi estabelecido um contrato entre o WDC e o parceiro privado 

MAB Development), no seguimento de uma declaração de intenção estabelecida entre os dois, em 

1997. 

Nesse contrato, o WDC ficou encarregue do lay-out e manutenção do parque, enquanto a MAB 

Development ficou incumbida de restaurar, construir e explorar os edifícios. Para esse fim, no final de 

1999, foi estabelecido um acordo de cooperação e o contrato para a cedência de 13 edifícios por 

parte do WDC à MAB Development por quase 5 milhões de euros, sendo finalizada a transferência 

em Março de 2000. Nesse mesmo momento, como foi acordado que a MAB Development ficava 

encarregue da gestão e exploração dos edifícios, a empresa criou uma subsidiária para essa função 

– Westergasfabriek BV.  
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Ao nível do financiamento das operações, como foi referido anteriormente, as despesas com a 

operação de limpeza, cifradas em cerca de 20 milhões de euros, ficaram a cargo do ACC e da 

administração central. Depois, a despesa com o lay-out do parque ficou também em cerca de 20 

milhões de euros, a cargo do WDC, ficando também esta com os encargos referentes à manutenção. 

Por último, a MAB Development ficou com a tarefa de garantir o financiamento para a reabilitação do 

edificado. Para esse fim, a MAB Development conseguiu um empréstimo de 26,5 milhões de euros, 

junto do National Restoration Fund, contra garantia prestada do WDC e dos próprios imóveis. No 

total, o National Restoration Fund concedeu 31 milhões de euros, o seu maior financiamento de 

sempre até aquela data (CIP, 2013).51 

4.3.5. Conclusão 

Atualmente, Westergasfabriek é uma referência mundial ao nível de grandes eventos e 

manifestações culturais, tendo vários concertos com artistas de renome e festivais de dimensão 

internacional. Neste espaço também são constantemente organizados congressos, certames 

nacionais e internacionais, festivais de cinema, desfiles de moda, workshops, entre outros. Está 

dotado de restaurantes e bares, lojas e galerias, assim como de todas as infraestruturas já 

enumeradas para fins culturais, tanto cobertos como ao ar livre, tendo mesmo um estúdio de 

gravações televisivas. Para além disso, também alberga inúmeras organizações de alguma forma 

relacionadas com as artes. Cabe à Westergasfabriek BV gerir todo o espaço e arrendar todas as 

instalações para os fins aqui enumerados.52 

Entre outros galardões, Westergasfabriek recebeu o “Landscape Institute Award 2007”, pelo “British 

Landscape Institute”, sendo considerado o melhor parque na categoria de parques com mais de 5 

hectares. Para além disso, o parque foi adicionado à rota europeia dos monumentos industriais 

denominado European Route of Industrial Heritage (ERIH) e à rota holandesa ERIH Holland Route. 

Em 1998 a agência federal dos Estados-Unidos Environmental Protection Agency (EPA), considerou 

o projeto como um modelo de reutilização de áreas poluídas. 

4.4. O Caso Escocês – Buchanan Quarter (Glasgow)  

4.4.1. Introdução 

O caso de estudo que se apresenta no presente capítulo localiza-se no centro da cidade escocesa de 

Glasgow, mais concretamente, no quarteirão Buchanan Quarter. Trata-se de um projeto atualmente 

em fase de implementação que consiste no recurso ao instrumento fiscal TIF como forma de 

financiamento público no âmbito de uma PPP em que o parceiro privado é um consórcio constituído 

por sociedades gestoras de investimentos, cuja carteira também compreende FII. 

                                                      
51 http://www.project-westergasfabriek.nl/, acedido a 15/05/2014. 
52 http://www.westergasfabriek.nl/en/, acedido a 16/05/2014. 
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4.4.2. Contexto da Aplicação da TIF na Escócia 

A aplicação do modelo TIF na Escócia partiu da iniciativa do seu governo central em parceria com a 

Scottish Futures Trust (SFT)53 e com as autarquias (doravante denominadas de City Councils [CC]) 

de cada cidade com potencial e condições para desenvolverem os seus projetos de reabilitação 

urbana. Com o modelo TIF, o governo escocês pretende alavancar capital privado e levar este a 

participar nos projetos de reabilitação urbana. 

No caso escocês, os CC financiam as obras públicas necessárias à reabilitação de uma determinada 

área, através de capitais próprios ou através de empréstimos estatais, esperando que esta mesma 

área se valorize e cresça em termos de base tributária através da implementação de novos negócios. 

Por conseguinte, será a diferença entre as receitas fiscais futuras e as receitas fiscais antes da 

reabilitação urbana que irá permitir aos CC reembolsarem os financiamentos.  

Dos vários impostos consagrados no sistema fiscal Escocês, aquele que servirá para reembolsar os 

financiamentos será, exclusivamente, o imposto sobre a propriedade não doméstica ou, por outras 

palavras, o imposto proveniente de imóveis cuja utilização não seja para fins residenciais. Esse 

imposto designa-se na Escócia por Non Domestic Rates (NDR). Contudo, o NDR que será captado 

com vista ao reembolso será apenas aquele que se irá gerar extraordinariamente ao que já era 

produzido antes da reabilitação urbana (Reekie, 2011). 

4.4.3. Contexto do Projeto de Buchanan Quarter 

O projeto para Buchanan Quarter foi desenvolvido na forma de um Business Case por parte do GCC, 

em colaboração com o governo, a SFT e com o apoio do principal parceiro privado (Buchanan 

Partnership [BP]). A BP é um consórcio constituído pelas sociedades de investimento Land Securities 

PLC e Henderson Global Investors (GCC, 2011).  

Atualmente, Glasgow é o maior centro de retalho do Reino Unido depois de West End, em Londres. O 

centro de Glasgow compreende 1500 lojas (dados de 2011) com um volume de negócios anual na 

ordem dos 2,4 milhões de libras. A zona central comercial da cidade é designada de Style Mile. Esta 

área commercial engloba: Sauchiehall Street, Buchanan Street, Buchanan Galleries, Princes Square, 

St. Enoch Centre, Argyle Street e Argyll Arcade, Ingram Street, Royal Exchange Square e Merchant 

City (Glasgow City Marketing Bureau, 2011). 

No entanto, verifica-se que o centro de Glasgow tem um deficit de oferta de espaços comerciais, em 

número e dimensão. Num estudo de apoio ao projeto, desenvolvido pela GVA Grimley Ltd em 

Novembro de 2010, é referido que apenas 15% das lojas do centro da cidade eram superiores a 

464,5 m2 brutos, num total de 232.257,6 m2. No que refere aos espaços desocupados para retalho, o 

mesmo estudo refere que o tamanho médio das lojas era apenas 278,7 m2 e o total de espaço 

disponível em todo o centro da cidade era 18.909,9 m2, o que representa apenas 8,3% da área total 

                                                      
53 Organismo público que acompanha os investimentos em infraestruturas e que tem como objetivo garantir a 

eficiência dos projetos e serviços. 
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para este setor, abaixo da média de 10% que se verifica no Reino Unido. Por último, o mesmo estudo 

refere que a procura por novos espaços no centro de Glasgow era de 97.371,6 m2 com uma média de 

área de 390,19 m2 por loja, reforçando a necessidade de aumentar a oferta de novos espaços para 

fins comerciais (GVA , 2010). 

4.4.4. Modelo de Negócio 

4.4.4.1. Investimento Público vs. Investimento Priv ado 

De acordo com o Business Case, para a reabilitação dos espaços públicas, serve o investimento 

público concretizado pelo GCC. O montante do investimento é de £80 milhões, financiado 

integralmente pelo organismo público Public Works Loan Board (PWLB). Por seu turno, espera-se 

que o investimento público faça alavancar investimento privado na ordem dos £310 milhões por parte 

do parceiro privado (GCC, 2011). Este, por sua vez, tem um projeto de expansão comercial que 

engloba: 45.000 m2 de espaço para retalho; 5.000 m2 para lojas de conveniência; 6.000 m2 de espaço 

de lazer; 9.000m2 de espaço para refeições; e um parque de estacionamento de 1500 a 1700 (GVA , 

2013). Quando iniciar a fase de exploração dos novos espaços comerciais, estes novos negócios irão 

gerar nova receita fiscal que será captada pelo GCC, durante 25 anos, e utilizada por este para 

reembolsar o financiamento público. Contudo, é importante ressalvar que o financiamento TIF servirá 

exclusivamente para reabilitar os espaços públicos (GCC, 2011).  

4.4.4.2. Desagregação do Projeto 

Limitando esta análise ao projeto desenvolvido em Buchanan Quarter, uma parte considerável das 

obras públicas foi ou será adjudicada à BP como parte integrante do contrato principal celebrado 

entre o GCC e a BP. Outra parte das obras, nomeadamente dos espaços públicos não adjacentes e 

sem interdependência com o Buchanan Galleries, será submetida a concurso público por parte do 

GCC, nos moldes tradicionais de contratação pública daquele país.  

4.4.4.3. TIF Red Line Area 

Segundo o guião da SFT para a elaboração dos Business Cases, cabe aos CC identificarem as áreas 

e as infraestruturas da cidade que serão reabilitadas e as propriedades não residenciais que 

constituirão os focos de captação adicional de NDR para o reembolso TIF. Com esse objetivo, uma 

das fases do projeto passa pela sinalização das áreas abrangidas pela TIF através da criação de uma 

fronteira fechada cuja área denomina-se de TIF Red Line Area (SFT, 2011), tal como acontece com a  

TID do modelo TIF americano.  

Adicionalmente, foi criada uma outra área mais abrangente denominada “TIF Black line area”, onde 

está contida a “TIF Red Line Area”. Esperam-se obter impactos económicos diretos nesta área, 

apesar de que só a receita fiscal gerada na TIF Red Line Area serve para reembolsar o 

financiamento. (GCC, 2011). O Anexo  B ilustra a área da intervenção. 
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4.4.4.4. Infraestruturas Públicas e Prazos de Entre ga 

Para melhor perceber a dimensão do projeto do ponto de vista das melhorias a incorporar nas áreas 

e infraestruturas públicas, apresenta-se a lista das principais obras (GCC, 2011): 

• Expansão e alterações do Glasgow Royal Concert Hall : O edifício de espetáculos Glasgow 

Royal Concert Hall, propriedade do GCC, é um dos casos cuja empreitada é feita por concurso 

público, externo ao contrato global com a BP. O projeto foi adjudicado à Carillion Construction 

Limited por £14.149.528 (GCC - Corporate Procurement Operations Manager, 2013). Este 

investimento terá a participação do governo central em £7 milhões, £2 milhões do Royal Scottish 

National Orchestra [RSNO] (orquestra sinfónica oficial da Escócia que passará a ser a residente 

das novas instalações do Glasgow Royal Concert Hall) e £5 milhões de financiamento TIF (GCC - 

Corporate Procurement Operations Manager, 2012); 54 

• Queen Street Station : O projeto consiste na abertura de novas entradas, uma ligação direta ao 

Buchanan Galleries e a reconversão do velho hotel da estação num novo espaço comercial com 

3.255,7m2 (Cameron, 2011). A estação é propriedade da Network Rails e a concessão das obras 

foi atribuída à BP, mediante concurso público extraordinário (lançado a 10 de Dezembro de 2010 e 

adjudicado à BP a 2 de Setembro de 2011);55  

• Melhoria e reforço da ponte Cathedral Street Bridge , requalificação da Buchanan Street  e outras 

ruas próximas; 

• Requalificação da praça George Square (Figura 7): obra orçamentada em £15 milhões (£10 

milhões a concretizar pela BP no âmbito da TIF e £5 milhões diretos do programa de 

investimentos do GCC)56. As obras tiveram início em meados de Julho de 2013. 

 

Figura 7 - Praça George Square 57 

                                                      
54 http://www.jacksons-security.co.uk/News/construction/plans-unveiled-for-glasgow-concert-hall-2258.aspx, 

acedido a 12/08/2013. 
55 http://www.globalrailnews.com/2011/10/11/network-rail-announces-glasgow-queen-street-development-      

partner/, acedido a 13/08/2013. 
56 http://news.stv.tv/west-central/202886-glasgows-george-square-15m-revamp-contract-shortlist-unveiled/, 

acedido a 13/08/2013. 
57 http://www.scottish-places.info/features/moregpix1320.html, acedido em 20/09/2013. 
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No que refere ao calendário, o projeto será entregue em três fases distintas. A primeira fase começou 

em Março de 2013 e espera-se que esteja concluída em Junho de 2014, a tempo dos jogos da 

Commonwealth que se realizam em Julho de 2014, sendo que Glasgow será a sede principal deste 

evento. A primeira fase das obras compreende: a primeira fase das obras do Glasgow Royal Concert 

Hall; a reabilitação e “pedestrianização” de algumas ruas; a primeira fase da reabilitação da praça 

George Square; obras de beneficiação da ponte Cathedral Street Bridge e zona envolvente. 

A segunda e terceira fases compreendem: a continuação da reabilitação das vias e dos espaços 

públicos iniciados na primeira fase (Glasgow Royal Concert Hall e da praça George Square, por 

exemplo) e a reabilitação e reconversão de infraestruturas adicionais nas áreas envolventes, 

mediante concurso(s) público(s) adicionais, e só terão inicio numa fase mais avançada da execução 

do contrato principal (GCC, 2011). A terceira fase começa aquando do término da primeira fase 

enquanto a segunda fase é transversal a todo o período de construção. As fases 2 e 3 deverão estar 

finalizadas em Outubro de 2015. 

4.4.4.5. Infraestruturas Comerciais 

No que refere às infraestruturas comerciais, o projeto que mais contribuirá para a captação de NDR 

Incremental será a expansão do centro comercial Buchanan Galleries, propriedade da BP. Este 

centro comercial abriu em Março de 1999 e é composto por 56.000m2. O projeto de expansão do 

Buchanan Galleries compreende um aumento de área em 36.434,4 m2 (Cameron, 2011).  

Contudo, para que as obras de extensão do Buchanan Galleries iniciem, a BP estabeleceu que isso 

só acontecerá quando estiver garantida, pelo menos, 40% da rentabilidade futura com o pré-

arrendamento das novas lojas. Esse pré-requisito foi alcançado em Agosto de 2013 aquando da 

assinatura do contrato de pré-arrendamento entre a BP e a Marks & Spencer para a ocupação de 

9.290,3m2 de área comercial.58 

No que refere às fases de expansão do Buchanan Galleries, o projeto prevê a ocupação de um 

espaço livre entre o atual parque de estacionamento do Buchanan Galleries e a Queen Street Station, 

ficando separados pela Cathedral Street Bridge. Outra das expansões do Buchanan Galleries 

compreenderá reconversão do parque de estacionamento atual (que tem 2000 lugares). Para 

substituir o atual parque de estacionamento, será feito um novo parque (1500/1700 lugares) numa 

área pertencente à Queen Street Station, no âmbito do contrato estabelecido entre a BP e a Network 

Rail. Por último, prevê-se uma expansão de 4.645,m2 do Buchanan Galleries para sul, ocupando um 

espaço existente entre o centro comercial e um edifício emblemático da cidade designado de Dundas 

House (GVA , 2013). Para melhor compreender a dimensão do projeto de reabilitação ao nível da 

expansão dos edifícios comerciais e estacionamento, vide Anexo  C. 

Um outro projeto privado é a fileira de espaços comerciais que compreendem o número 185 ao 221 

da Buchanan Street, mais conhecido por Atlas, e que fica em frente ao Buchanan Galleries. Contudo, 

                                                      
58 http://www.propertyweek.com/ms-is-star-exhibit-at-glasgows-buchanan-galleries/5058931.article, acedido a 

20/09/2013. 
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apesar de este projeto estar inserido no projeto de reabilitação urbana de Buchanan Quarter, foi 

decidido que não se enquadrava nos cálculos da TIF e, como tal, os NDR Incrementais que daí 

possam surgir não serão utilizados para reembolsar o financiamento TIF. Esta decisão surgiu porque 

no momento da aprovação do Projeto TIF, as obras do 185-221 Buchanan Street já estavam em 

estado avançado e quase todo o espaço já estava pré-arrendado (Cameron, 2011). 

4.4.4.6. Acesso ao Negócio: A Buchanan Partnership 

A BP foi o parceiro escolhido, sendo-lhe atribuída a responsabilidade de concretizar £55 milhões do 

total de £80 milhões em obras públicas. A BP trata-se de um consórcio participado na proporção de 

50/50 entre duas referências mundiais na gestão de investimentos e, particularmente, na gestão de 

FII e gestão de espaços comerciais: Land Securities PLC e a Henderson Global Investors.  

O contrato entre o GCC e a BP foi feito por ajuste direto através de um procedimento por negociação 

e sem publicação prévia do anúncio de procedimento. A decisão foi feita com base em argumentos 

técnicos, previstos nos Regulamentos da Contratação Pública daquele país, que permitem ao GCC 

adjudicar o projeto diretamente a uma entidade. Segundo o artigo 14.º, “…a autoridade contratante 

pode fazer uso dos procedimentos negociais sem a publicação prévia de anúncio de concurso…” na 

situação em que “…por questões técnicas ou artísticas, ou por razões ligadas com a proteção de 

direitos exclusivos, o contrato público pode ser adjudicado apenas a um operador económico 

específico…” (Scottish Government, 2012). O GCC defendeu que a natureza, a adjacência física e a 

interdependia das obras públicas às obras de expansão do Buchanan Galleries recomendavam que 

estas fossem feitas em conjunto como se de um único projeto se tratasse e, por conseguinte, devem 

ser geridas pelo mesmo operador.  

4.4.5. Impactos Económicos 

De acordo com o Business Case, espera-se que o Projeto TIF para Buchanan Quarter contribua para 

a estratégia de crescimento económico local e nacional por intermédio de uma área urbana 

regenerada, com novas funcionalidades, novas atividades económicas e com mais emprego. Para 

além disso, é expetável o surgimento de um efeito catalítico do projeto sobre outras zonas da cidade, 

com o surgimento de novos projetos próximos a Buchanan Quarter, contribuam para o crescimento 

económico global da cidade e o aumento do emprego. 

Segundo o Business Case, o Projeto TIF beneficiará de um investimento de £310m por parte do setor 

privado para £80m do setor público. Esses valores traduzem-se num rácio de investimento público: 

privado de 1:3,9. Contudo, estes valores refletem apenas os objetivos previstos dentro da TIF Red 

Line Area. Espera-se que o contributo privado no rácio seja muito superior pela contribuição das 

áreas circundantes. Prevê-se os seguintes benefícios económicos dentro da TIF Red Line Area:  

• 3660 empregos por ano, durante o período de construção; 

• 1486 novos empregos durante o período de exploração; 

• Um valor acrescentado bruto (VAB) de £36,2m/ ano;  
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• Rácio de Investimento Público: privado de 1:3,9; 

No entanto, também são reconhecidos alguns impactos potencialmente negativos inerentes ao 

projeto, nomeadamente a possibilidade de algumas atividades económicas se deslocarem de outras 

zonas da cidade para a TIF Red Line Area, retirando competitividade às áreas exteriores ao 

Buchanan Quarter (GCC, 2011). E essa preocupação está evidenciada nas declarações dos 

proprietários do centro comercial rival St. Enoch e dos partidos da oposição do GCC que afirmam que 

o projeto irá tirar protagonismo ao St. Enoch e a outras zonas de comércio tradicional, tais como 

Sauchiehall Street e Argyle Street. Os mais céticos e os donos dos espaços dessas áreas temem ter 

que baixar as rendas por diminuição da procura pelos seus espaços.59  

Contudo, o Business Case leva em consideração essa possível deslocação de empresas para o 

Buchanan Quarter. Foi determinada uma taxa de deslocação de 30% (valor considerado muito 

prudente pelo próprio Business Case, esperando-se ser muito inferior), isto é, os novos espaços 

serão ocupados em 30% por empresas que já existiam noutros locais da cidade (GCC, 2011). 

4.4.6. Análise Financeira 

4.4.6.1. Enquadramento Legal da Captação de NDR Inc remental 

Como foi referido, o NDR (ou business rate) trata-se de um imposto sobre a propriedade de imóveis 

com utilização não residencial sendo, à semelhança do IMI em Portugal, uma fonte de rendimento 

dos municípios. No entanto, a gestão deste imposto é bastante diferente. Enquanto em Portugal a 

cobrança e gestão do IMI é feita ao abrigo de poderes tributários próprios das câmaras municipais e, 

por conseguinte, o crédito sobre esses impostos nasce e mantém-se na esfera dos municípios, no 

Reino Unido a cobrança de NDR/ Business Rate é igualmente feita pelos CC mas imediatamente 

transferida para o Estado central. No ano fiscal seguinte, o governo central faz a redistribuição dessa 

receita fiscal a nível nacional com base na densidade populacional. Portanto, no Reino Unido, apesar 

do NDR/ Business Rate ser um imposto municipal, o Estado detém a completa titularidade do crédito 

fiscal “nascido” nos municípios. 

O modelo TIF tem como objetivo que os investimentos desenvolvidos resultem num aumento de base 

tributária e consequente aumento de receita fiscal, mas sobretudo que essa receita fiscal se 

mantenha no domínio dos municípios. Para garantir que a titularidade do crédito sobre o novo NDR 

cobrado permaneça nos municípios e que estes possam consignar essa receita fiscal à recuperação 

dos investimentos realizados no âmbito da TIF, o Governo Escocês teve de fazer algumas alterações 

à legislação dos NDR. Nomeadamente, o governo escocês teve de elaborar uma emenda aos 

Regulamentos sobre as Contribuições de NDR de 1996 (Non-Domestic Rating Contributions 

[Scotland] Regulations 1996). Essa emenda é designada de The Non-Domestic Rating Contributions 

(Scotland) Amendment Regulations 2010 e entrou em vigor a 31 de Dezembro de 2010.  

                                                      
59 http://www.eveningtimes.co.uk/news/gallery-plan-green-light-go-ahead-opens-door-for-controversial-400m-city-

centre-mall.17203413, acedido a 26/08/2013. 



51 
 

Com esta alteração, passa a ser permitido aos CC reterem a totalidade dos NDR Incrementais 

gerados na TIF Red Line Area durante o período de vigência da TIF. Por conseguinte, aos CC 

apenas será permitido apropriaram-se dos NDR Incrementais líquidos, sendo que o montante de 

NDR base (NDR gerado correspondente a não se fazer qualquer novo investimento) e o NDR 

Incremental resultante do deslocamento interno de empresas continuarão a ser absorvidos pelo 

Estado Central. Caso o projeto não gere qualquer NDR Incremental, os CC ficam impossibilitados de 

reter qualquer montante (Scottish Government, 2010).  

No que refere ao NDR base, no caso do projeto de Buchanan Quarter, esse montante corresponderá 

ao NDR total gerado a partir de 30 de Setembro do ano anterior ao início do período TIF. O cálculo do 

montante NDR Base é importante pois servirá de meio de comparação para o cálculo dos NDR 

Incrementais, sendo que o montante NDR base será revisto de cinco em cinco anos. Para além disso, 

o NDR total coletado (NDR Base + NDR Incrementais) será anualmente ajustado para refletir 

exclusivamente o aumento de receitas provenientes do crescimento económico do projeto TIF, 

excluindo efeitos de possíveis flutuações decorrentes da alteração das taxas de NDR, más 

cobranças, restituição de pagamentos indevidos ou reavaliações dos ativos (SFT, 2011).  

4.4.6.2. Condições de Financiamento e Reembolso do Projeto 

4.4.6.2.1. Estrutura de Financiamento e Remuneração  do Parceiro Privado 

O valor de financiamento TIF é de £80 milhões a serem aplicados exclusivamente no pagamento das 

infraestruturas públicas. Cerca de £55 milhões do total das obras públicas serão realizadas pelo 

parceiro privado que, por sua vez, só irá receber os pagamentos pelo GCC contra a conclusão e 

entrega das obras a seu cargo (mitigando desta forma o risco de disponibilidade das infraestruturas 

por parte do parceiro privado). Os restantes £25 milhões das obras serão da responsabilidade direta 

do GCC e servirão para financiar (ou cofinanciar) obras externas ao contrato entre o GCC e a BP. 

Outra questão fulcral da análise financeira tem a ver com o calendário de reembolso do financiamento 

ao PWLB por parte do GCC. O período de ação da TIF é de 25 anos e terá início no momento em 

que for entregue a primeira tranche do financiamento, coincidente com o término da primeira fase das 

obras. A partir desse momento, os NDR Incrementais que surgirem serão contabilizados para efeito 

de reembolso do empréstimo. Neste caso em concreto, a TIF entra em vigor em Junho de 2014 e 

terminará em 2039 (GCC, 2011).  

4.4.6.2.2. O Financiamento e Reembolso do PWLB 

O PWLB é uma agência governamental de financiamento pertencente ao United Kingdom Debt 

Management Office (o equivalente ao português IGCP – Agência de Gestão de Tesouraria e da 

Dívida Pública), que por sua vez faz parte do Her Majesty´s Treasury (o Ministério das Finanças 
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britânico). O objetivo do PWLB é disponibilizar e gerir empréstimos aos CC, em condições de 

mercado mais favoráveis, assim como obter os respetivos reembolsos.60 

O financiamento será dividido em duas tranches de forma a coincidir com as datas dos términos das 

fases de construção permitindo ao GCC efetuar os pagamentos à BP e aos restantes parceiros 

privados. Portanto, até Junho de 2014, o GCC irá obter a primeira tranche do financiamento, 

estimado em £25 milhões. Nessa mesma altura, fará os respetivos pagamentos aos parceiros pela 

entrega da primeira fase das obras. Depois, até Outubro de 2015, o GCC irá receber os restantes £55 

milhões e efetuar os últimos pagamentos aos parceiros, correspondentes à segunda e terceira fase.  

No que refere ao reembolso do financiamento, foram apresentados os seguintes pressupostos: foi 

assumido que os reembolsos terão início a partir de Junho de 2014, a partir do momento em que é 

feita a primeira transferência do PWLB para o GCC; assume-se um regime de juros simples durante 

todo o período de reembolso a uma taxa de juro anual de 5%; o valor do reembolso anual foi 

calculado em £5,85 milhões de euros (Glasgow City Council, 2011; Reekie, 2012).  

4.4.6.2.3. Estimativa do NDR Incremental Líquido pa ra o TIF Buchanan Quarter 

De acordo com o Business Case, depois de vários estudos, foi determinado que o projeto comercial 

conseguirá gerar um valor de NDR Incremental bruto anual de £9,6 milhões. Contudo, sendo que o 

que importa é o valor líquido dos NDR incrementais, é preciso levar em conta vários fatores como a 

taxa de deslocamento, a taxa de ocupação dos espaços comerciais e as más cobranças das rendas. 

No que refere à taxa de deslocamento, foi estimado que seria de 30% (por cada 100 novos espaços 

comerciais, trinta serão ocupados por empresas já firmadas em Glasgow), fazendo com que o valor 

das NDR válido para o reembolso seja também reduzido em 30%. 

No que diz respeito à taxa de ocupação, não é expectável uma ocupação total e continua dos 

espaços comerciais durante todo o ciclo de vida do projeto. Espera-se uma taxa de vazio máximo de 

2% sendo que, a taxa média de vazio nos investimentos semelhantes varia entre os 2% e os 5% e a 

taxa média de vazio específica do Buchanan Galleries variou entre 3% e 5% nos três anos anteriores 

à conclusão do Business Case.  

Por último, no que refere à má cobrança de NDR, a média de má cobrança para os períodos de 

2009/2010 e 2010/2011 foi inferior a 1%. Mesmo assim, foi estabelecida uma taxa de 2.5% de má 

cobrança como medida preventiva face ao clima económico menos favorável. Na combinação da taxa 

de ocupação incompleta e da taxa de má cobrança, foi estabelecida uma provisão adicional de 10% 

que influencia o cálculo dos NDR Incrementais. 

Adicionalmente, dado que o período TIF tem início antes da fase de exploração dos novos espaços 

do Buchanan Galleries, e sendo esta a principal fonte de receita fiscal da TIF Red Line Area, é 

expectável que não se consiga captar NDR Incremental suficiente para reembolsar o empréstimo em 

condições normais, na fase inicial do período TIF. Segundo o Business Case, espera-se que os NDR 

Incrementais estabilizem no valor desejável só a partir de 2017. Ainda assim, o GCC acredita que as 
                                                      
60 http://www.dmo.gov.uk/index.aspx?page=PWLB/Introduction, acedido a 03/10/2013. 
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receitas futuras esperadas sejam suficientes e, no acordo celebrado entre o GCC e a PWLB, foi 

possível flexibilizar o reembolso e diluir os juros devidos até 2017.  

A alternativa seria criar um empréstimo adicional para pagar os juros, à semelhança do que acontece 

no modelo de Project Finance. Contudo, o projeto aqui retratado não se trata verdadeiramente de um 

Project Finance apesar das semelhanças. Como referido em capítulos anteriores, no Project Finance 

o pagamento dos juros e amortizações do financiamento são garantidos pelo fluxo de receita futura 

com origem na fase de exploração dos próprios projetos. Acontece que o financiamento do PWLB 

restringe-se às obras públicas e as receitas que o reembolsarão terão origem num projeto diferente 

daquele que se está a financiar e isso não é Project Finance na sua essência. Portanto, esta 

alternativa foi inviabilizada pelo próprio PWLB. 

Concluindo, ao aplicar o ajuste de 30% da taxa de deslocamento, os 10% de provisão sobre má 

cobrança e espaços desocupados e o gap inicial dos juros, o valor líquido dos NDR Incrementais que 

se espera alcançar é de £6.1 milhões por ano, sendo esse valor superior à soma da amortização 

anual e juros (no valor calculado em £5.85 milhões). Isso, permitira antecipar o reembolso total do 

capital em 23,5 anos, em vez dos 25 anos limites (GCC, 2011).  

4.4.7. Fatores de Risco e Ponto de Situação 

Dada a natureza excecional e recente das alterações à lei que permitem aos CC apropriarem-se dos 

NDR Incrementais, o GCC considerou expectável que a própria alteração à lei fosse posta em causa 

por alguma entidade, pondo em risco a possibilidade de reter os NDR Incrementais e inviabilizando, 

dessa forma, todos os projetos TIF. 

Outro dos riscos é a possível oposição por parte do regulador responsável pela transparência e 

competitividade na atribuição de auxílios estatais (Scottish Government’s State Aid Unit), que por sua 

vez segue os regulamentos da Comissão Europeia sobre essa matéria. Segundo a Comissão 

Europeia, “…uma empresa que receba apoio do governo ganha vantagem sobre os seus 

concorrentes…”.61 Segundo o artigo 107.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

“…são incompatíveis com o mercado interno,…os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes 

de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear 

a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções…” (EUR-Lex, 2010). 

Contudo, O GCC considera que o financiamento TIF não se enquadra no contexto desses auxílios 

estatais. Ainda assim, o GCC tem noção que a leitura do Scottish Government’s State Aid Unit pode 

ser diferente e considerar a Contribuição Financeira um auxílio estatal com base no facto do projeto 

não ter sido submetido, na sua maioria, a concurso público. Esse risco foi de fácil mitigação pois o 

financiamento TIF aplica-se apenas às obras públicas que são e continuarão a ser propriedade do 

GCC e a atribuição direta da adjudicação está prevista nos Regulamentos da Contratação Pública 

(Scottish Government, 2012). 

                                                      
61 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/, acedido a 10/09/2013 
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Até ao fecho da presente dissertação, a necessidade de assegurar alguns terrenos e edifícios de 

terceiros tem sido a questão mais preocupante do sucesso da operação, dado que a expansão do 

Buchanan Galleries prevê a ocupação desses terrenos.  

A situação mais preocupante prende-se com a expansão do Buchanan Galleries para sul. Nesse 

terreno encontra-se o edifício sede do The Visit Scotland Office (ponto principal de informação 

turística da cidade), cuja propriedade pertence à Strathclyde Partnership for Transport que, por seu 

turno, opõe-se à cedência amigável do seu imóvel já à BP. Contudo, apesar da tarefa de aquisição de 

terrenos para a expansão do Buchanan Galleries ser da responsabilidade da BP, se se justificar e se 

todos os membros do GCC votarem a favor, o GCC está disposto a intervir através da aprovação de 

uma Compulsory Purchase Order (CPO) (instrumento jurídico aplicado no Reino Unido e Irlanda que 

à expropriação por utilidade pública, aplicada em Portugal e que já foi revisto em capítulos 

anteriores).62, 63  Contudo, a CPO só será utilizada pelo GCC em última instância, caso for mesmo 

impossível a negociação voluntária dos terrenos com os proprietários, sendo que será estabelecido 

um acordo entre o GCC e a BP (Back-to-Back Agreement) que obrigará a BP a pagar ao GCC todas 

as despesas incorridas com os custos administrativos do CPO e com o pagamento das 

compensações aos proprietários (Brown, 2013). 

 

                                                      
62 http://www.eveningtimes.co.uk/news/anger-over-secrecy-on-city-centre-mall-plans-126956n.21311605, acedido 

a 18/10/2013. 
63 http://www.eveningtimes.co.uk/news/tourist-info-office-could-go-in-mall-expansion-plan-127090n.21321518, 

acedido a 18/10/2013. 
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5. Análise de Casos Portugueses  

5.1. Preâmbulo 

O presente capítulo pretende discorrer acerca de alguns projetos de reabilitação urbana inseridos em 

Portugal.  

5.2. Quarteirão das Cardosas 

5.2.1. Introdução 

O objeto do caso de estudo do presente capítulo corresponde à UI, definida por deliberação da Porto 

Vivo, SRU – Sociedade de Reabilitação da Baixa Portuense SA a 21 de Novembro de 2005, 

correspondente ao Quarteirão das Cardosas.  

Trata-se de um dos quarteirões mais marcantes da cidade do Porto, com uma área de 7.485 m2 

constituída por 42 parcelas, delimitado a norte pela Praça da Liberdade, Avenida dos Aliados e Praça 

General Humberto Delgado, a sudeste pela Praça de Almeida Garrett e Rua das Flores e a sudoeste 

pela Rua de Trindade Coelho e pelo Largo dos Lóios, incorporando, na fachada norte, um dos 

edifícios mais emblemáticos da cidade denominado Palácio das Cardosas. O Quarteirão das 

Cardosas tem a particularidade de funcionar como fronteira que divide o Centro Histórico da Cidade e 

o centro nevrálgico da Baixa Portuense – Praça da Liberdade/ Avenida dos Aliados (onde se localiza 

a sede da Câmara Municipal do Porto [CMP]), sendo que a configuração do edificado do quarteirão 

denota essa particularidade. O conjunto deste quarteirão e zona envolvente foi, desde o início do 

século passado até sensivelmente à década de 80, a principal centralidade cívica, social e cultural da 

cidade. Contudo, o abrandamento das atividades tradicionais, a própria morfologia do edificado e a 

ocupação abusiva dos espaços livres do seu interior, ditaram o declínio do quarteirão, conduzindo a 

uma situação de subutilização do espaço e elevado estado de degradação, pese embora o facto de 

até à intervenção subsistir uma quantidade considerável de atividades comerciais e financeiras nos 

pisos térreos dos edifícios (Porto Vivo, 2005). 

5.2.2. A Porto Vivo, SRU 

A Porto Vivo, consiste na SRU da cidade do Porto, constituída em 27 de Novembro de 2004 como 

sociedade anónima, cujo capital é constituído pela participação do Estado, por intermédio do IHRU 

(em 60%), e da CMP (em 40%). Esta SRU tem como objetivo a reabilitação urbana da Baixa 

Portuense ao abrigo do Decreto-Lei nº104/2004, de 7 de Maio, sendo este o regime que acomodou 

as SRU até à entrada em vigor do novo RJRU em 2009, instituído pelo Decreto-Lei nº 307/2009, de 

23 de Outubro.  

Nos seus estatutos, a Porto Vivo tem como área de intervenção uma ACRRU, com cerca de mil 

hectares. Dentro desta, existe ainda uma área mais reduzida (cerca de 500 hectares) denominada 

Zona de Intervenção Prioritária (ZIP). A ZIP compreende o Centro Histórico do Porto, a Baixa 
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Portuense e outras áreas substanciais, estando também incluído o Quarteirão das Cardosas (vide 

Figura 8). Contudo, com a entrada em vigor do novo RJRU, tal como se verificou no capítulo 3.3, 

existe necessidade dos municípios converterem as respetivas ACRRU em uma ou várias ARU, tendo 

os municípios um período transitório de 5 anos para o fazer. No caso da cidade do Porto, é a Porto 

Vivo a responsável por essa implementação. Para esse efeito, está em fase de desenvolvimento a 

conversão específica da ZIP em sete ARU, sendo que o processo deverá estar concluído até ao final 

de 2014 (Porto Vivo, 2011).  

 

Figura 8 - Área de intervenção da Porto Vivo: ACRRU d a cidade do Porto 

Contudo, nas áreas de intervenção das SRU (ACRRU), as operações de reabilitação continuam a ser 

enquadradas pelos instrumentos de programação e execução introduzidos pelo Decreto-Lei 

nº104/2004, de 7 de Maio, sendo que as unidades de intervenção estabelecidas no âmbito do regime 

jurídico excecional de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e 

reconversão urbanística são equiparadas às unidades de intervenção ao abrigo do novo RJRU.64 

5.2.3. Contextualização 

Contudo, a importância arquitetónica, social e cívica que era suposto caraterizar este quarteirão, 

localizado no centro nevrálgico da cidade, não encontrava correspondência com a realidade. De 

facto, no momento anterior à intervenção, cerca de 75% da área útil edificada estava subaproveitada 

– 60% devoluta e 15% utilizada como armazém das atividades comerciais, localizadas no rés-do-

chão. Num quarteirão constituído por 42 parcelas edificadas, habitavam apenas 5 famílias, num total 

de 8 pessoas (Fernandes, 2013). No que refere à estrutura física do quarteirão e que justifica a 

intervenção, destacam-se as seguintes características: 

                                                      
64 http://www.portovivosru.pt/sub_menu_1_1.php, acedido a 12/05/2014. 
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• Edifícios Periféricos do quarteirão (exceto Palácio  das Cardosas) : as frentes do quarteirão, 

que constituem o edificado da periferia, são caraterizadas por uma estrutura cadastral com um 

parcelamento peculiarmente fragmentado, com edifícios de dimensão transversal diminuta, 

principalmente os localizados nas frentes da Praça de Almeida Garrett e no primeiro troço da Rua 

das Flores (vide Figura 9). Por seu turno, como os pisos térreos dos edifícios de largura estreita 

estavam ocupados por atividades comerciais e não existiam acessos pelo tardoz dos edifícios 

(virados, portanto, para o interior ou “miolo” do quarteirão), a ocupação habitacional dos pisos 

superiores estava inviabilizada por não haver acesso exterior independente aos mesmos. Daí 

resulta um subaproveitamento dos pisos superiores que, quando utilizados, serviam apenas como 

armazém das atividades comerciais dos pisos térreos, pondo em causa a segurança por elevada 

carga térmica (vide o Anexo  D) com a ocupação dos edifícios, por funções, onde se destaca o 

subaproveitamento dos pisos superiores e de edifícios inteiros);  

 

Figura 9 - Alçado principal da frente urbana projet ada para a Praça Almeida Garrett. O Edifício 
demarcado, correspondente à parcela 17, denota um c laro exemplo de um vão transversal 
diminuto.  

• Interior (miolo) do quarteirão : no que refere ao interior do quarteirão, pode-se dizer que este foi 

usado de forma escandalosamente abusiva, com uma ocupação intensiva (quase total) dos 

logradouros com construções secundárias, anexas aos respetivos edifícios da periferia do 

quarteirão, tornando o interior do quarteirão caótico em termos estéticos e de segurança. Esses 

anexos serviam, essencialmente, como armazéns das atividades comerciais (vide Figura 10); 

• Palácio das Cardosas (Figura 10 [à dir]): Antes da intervenção, o Palácio das Cardosas era 

inteiramente da propriedade do banco Millennium BCP. Segundo Fernandes (2013), sendo um dos 

edifícios nobres da Baixa do Porto, de grande dimensão e com localização privilegiada, apenas o 

piso térreo encontrava-se ocupado por um balcão do banco e uma farmácia, estando o restante 

devoluto (75% da ABC acima do solo) tal como evidencia o Anexo  D. Apesar do elevado valor 

urbanístico e histórico do edifício, o mesmo sofreu inúmeras alterações casuísticas ao longo do 

tempo que conduziram a malformações do mesmo, nomeadamente no seu interior e na fachada 

de tardoz. Só mesmo a fachada exterior, voltada para a Praça da Liberdade, manteve a traça 

original (Porto Vivo, 2007). 
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Figura 10 - Vista Aérea do Quarteirão das Cardosas p elo lado da Praça Almeida Garrett (à esq.) e pelo 
lado do Palácio das Cardosas (à dir.). Note-se o int erior do quarteirão completamente coberto 
por anexos  

Resumindo, antes da intervenção, o Quarteirão das Cardosas estava numa situação crítica do ponto 

de vista estético, de segurança e salubridade assim como a sua utilização ou desocupação não eram 

compatíveis com o status que aquele quarteirão, dada a sua localização e riqueza histórica, devia 

assumir. De acordo com levantamento feito pela Porto Vivo sobre o estado de conservação e 

ocupação dos edifícios antes da intervenção (expurgados os dados relativos ao palácio), mais de 

metade dos mesmos (57%) estava em mau estado de conservação; 17% em estado de conservação 

considerado médio; e 26% estava em bom estado. No que refere à ocupação, cerca de 24% do 

edificado estava completamente devoluto; 48% parcialmente devoluto; e apenas 28% encontrava-se 

completamente ocupado (Porto Vivo, 2007).  

5.2.4. Aspetos Gerais do Projeto de Intervenção 

Identificados os problemas, o DE estabelece a estratégia a desenvolver, onde constam as 

intervenções a desenvolver em todo o quarteirão. Nesse sentido, propôs-se a incorporação de novas 

funções naquele espaço, assim como o reforço e melhoria das já existentes. Para esse fim, 

operacionalizou-se a intervenção de reabilitação através do estabelecimento de uma “Intervenção 

Interior” e uma “Intervenção Periférica”. 

5.2.4.1. Intervenção interior 

A “Intervenção Interior” consistiu num conjunto de operações implementadas no “miolo do quarteirão”, 

dotando este de melhores condições funcionais, estéticas, de segurança e de salubridade. Destacam-

se os seguintes subprojectos e objetivos desta operação: 

• Criação de um espaço de uso público, ao ar livre, que serve também de acesso ao tardoz de 

alguns prédios, dotando os prédios de acessos independentes aos pisos superiores, evitando 

conflito com o comércio nos pisos térreos; 

• Construção de um parque de estacionamento subterrâneo, por baixo da praça com pelo menos 3 

pisos, ocupando o subsolo de alguns edifícios da periferia (o projeto final foi de 5 pisos com 332 

lugares) e estabelecendo uma “área de servidão”, numa das parcelas, para o acesso de 

automóveis ao parque de estacionamento; 
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• A construção de um novo espaço interior destinado a comércio e serviços. Para garantir o acesso 

a este espaço vindo do exterior, tiveram de ser implementadas entradas públicas francas, 

sacrificando alguns prédios das frentes urbanas, designadamente na Praça de Almeida Garrett 

(com o desmonte completo do edifício da parcela 17 [Figura 9]); na Rua Trindade Coelho 

(desmonte parcial da parcela 02 e total da parcela 41); e na Praça dos Loios (a abertura de um 

túnel na parcela 34); 

• Construção de um logradouro de suporte ao hotel a constituir no Palácio das Cardosas. 

Para atingir este objetivo, teve de se proceder à demolição total ou parcial dos anexos e construções 

secundárias que ocupavam o “miolo” do quarteirão, assim como a demolição total ou parcial de 

alguns edifícios ditos periféricos.  

5.2.4.2. Intervenção Periférica 

A “Intervenção Periférica” compreende as operações de reabilitação das parcelas que constituem 

todo o perímetro do quarteirão, tendo como objetivo a otimização das áreas disponíveis, melhorar os 

aspetos de salubridade, segurança e estética assim como a reconfiguração racional dos acessos aos 

prédios. Neste caso concreto, foi incorporada uma maior flexibilidade na operação através da divisão 

em suboperações distintas – operação A (respeitante exclusivamente ao Palácio das Cardosas) e 

operações B, C e D para os restantes prédios periféricos. 

• Operação A : esta operação aplicou-se na parcela 27 (Palácio das Cardosas) à qual foram 

adicionadas outras parcelas contíguas. Esta operação implicou a demolição dos anexos 

pertencentes ao palácio assim como a reconstrução do seu tardoz de forma a dar uma nova 

configuração volumétrica e funcional. A reabilitação desta parcela tinha como objetivo a 

implementação de uma unidade hoteleira de elevado nível. Dada a sua especificidade, esta 

operação destaca-se das demais; 

• Operações A, B, C e D : estas operações destinaram-se à reabilitação e reconstrução das 

parcelas para dar suporte às funções mistas de habitação e comércio/serviços. Em muitos casos, 

as reconstruções foram profundas, mantendo-se apenas os alçados principais das frentes 

urbanas. Adicionalmente, em certos prédios, verificou-se viável o “emparcelamento indicativo” com 

vista à agregação das respetivas parcelas, principalmente naqueles cuja vão transversal é 

diminuto. A agregação de imóveis permite, por um lado, rentabilizar o projeto ao nível das 

estruturas comuns de acesso e, por outro, permite oferecer frações com maiores áreas face aos 

fogos originais de dimensões diminutas.  

5.2.5. Estrutura do Modelo de Negócio 

5.2.5.1. Intervenção da Porto Vivo  

Verificados os constrangimentos ocorridos no Quarteirão das Cardosas, a administração da Porto 

Vivo, fazendo uso dos poderes que lhe foram conferidos no âmbito do Decreto-Lei n.º 104/2004, de 7 
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de Maio, deliberou, a 21 de Novembro de 2005, conferir o estatuto de UI Quarteirão das Cardosas, 

dando assim o primeiro passo para a sua reabilitação. Posteriormente, a 10 de Janeiro de 2006, a 

CMP dispensou a Porto Vivo de elaborar o plano de pormenor do quarteirão, passando diretamente à 

elaboração do “Projeto Base do DE”, ficando aprovado pela Porto Vivo a 13 de Fevereiro de 2007. A 

versão final do DE, que serve de fonte bibliográfica principal ao presente estudo, foi concluída em 

Julho de 2007. Nas suas sucessivas fases, a Porto Vivo procedeu ao levantamento exaustivo da 

situação, recorreu à consulta e pareceres técnicos de várias entidades e procedeu à consulta dos 

interessados (agentes locais, onde se englobam os proprietários e arrendatários), tal como ditam as 

boas práticas do Decreto-Lei 104/2004, de 7 de Maio.  

Sendo que o DE previa, para o interior do quarteirão, a construção de um parque de estacionamento 

subterrâneo por baixo de uma nova praça ao ar livre com galeria comercial, isso implicou a 

desobstrução do “miolo” do quarteirão. No entanto, dado que a desafetação do interior do quarteirão 

implicava que a Porto Vivo tivesse que negociar com quase uma centena de proprietários e 

coproprietários, decidiu esta proceder de imediato à expropriação e posse administrativa do “miolo”, 

constituída por dezenas de pequenas parcelas ocupados por anexos. Para além disso, por questões 

de ordem técnica e para garantir novos acessos ao futuro espaço público no interior do quarteirão, a 

Porto Vivo também procedeu à expropriação de alguns edifícios da frente urbana. No total, a Porto 

Vivo, investiu cerca de 13 milhões de euros na expropriação do “miolo” e na obtenção da posse de 22 

edifícios. No que refere aos restantes edifícios com necessidades de reabilitação mas que não foram 

sujeitos a “intervenção forçada”, foram estabelecidos contratos entre diversos proprietários e a Porto 

Vivo, por intermédio de “procedimentos por via de acordo”, com vista à reabilitação promovida pelos 

próprios proprietários, havendo outros tantos sem necessidade de intervenção (Fernandes, 2013). 

Relativamente ao Palácio das Cardosas em concreto, apesar de estar inscrito no DE e a Porto Vivo 

ter colaborado, a sua intervenção foi implementada à parte do contrato de reabilitação urbana 

estabelecido entre a Porto Vivo e a Lúcios. O processo de reconversão começou pela aquisição do 

imóvel ao Millennium BCP, no início de 2006, por parte do FII Prestige, gerido pela Espírito Santo 

Ativos Financeiros, cuja assessoria na gestão do futuro hotel coube ao Grupo Solitaire, 

Empreendimentos Hoteleiros, S.A.. Por seu turno, este gestor da área hoteleira, tendo interesse em 

enquadrar a reconversão do palácio com a restante intervenção do quarteirão, tomou as diligências 

necessárias para encontrar um empreiteiro que operacionaliza-se a recuperação do palácio. O 

empreiteiro escolhido para a recuperação e reconversão do Palácio das Cardosas em hotel foi a 

Lúcios, o mesmo empreiteiro da restante intervenção.65 No total, a operação de compra, remodelação 

e equipamento do palácio terá custado ao FII Prestige e Grupo Solitaire, cerca de 30 milhões de 

euros. 

Após reunidas todas as condições, a Porto Vivo lançou, em Maio de 2007, um “Concurso Público 

tendente à celebração do Contrato de Empreitada por preço global para a realização de todos os 

trabalhos necessários à demolição de construções existentes no Quarteirão das Cardosas” com vista 

                                                      
65 http://www.jn.pt/paginainicial/interior.aspx?content_id=542469, acedido a 10/05/2014 
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à demolição imediata, total ou parcial, de algumas parcelas do Quarteirão das Cardosas, de acordo 

com as opções constantes no DE.66  

Posteriormente, no dia 3 de Maio de 2008, foi lançado um novo procedimento com vista ao “Concurso 

Público tendente à celebração do Contrato de Reabilitação Urbana do Quarteirão das Cardosas”, 

tendo sido apresentada uma proposta, a 12 de Agosto de 2008, por parte da construtora Lúcio da 

Silva Azevedo e Filhos, S.A., doravante designada de “Lucios”. No dia 29 de Julho de 2009, foi então 

celebrado o contrato de reabilitação urbana para todo o quarteirão (exceto o Palácio das Cardosas 

que, como se viu, foi alvo de um procedimento diferente) entre a Porto Vivo e a Lucios.67 Este projeto 

foi apelidado de “Passeio das Cardosas”. O contrato denota os seguintes contornos: 

• A execução dos projetos de Reabilitação urbana constantes no DE; 

• O contrato previa a transferência do direito de propriedade dos imóveis adquiridos previamente 

pela Porto Vivo, assim como o respetivo direito de comercialização, para a Lúcios; 

• Em contrapartida, o parceiro privado ficou obrigado a entregar à Porto Vivo 50% do valor das 

vendas das frações a serem comercializadas, juntamente com três frações reabilitadas (52 

habitações de tipologias entre T0 a T2 e 19 espaços comerciais) (FundBox , 2014); 

• Relativamente aos proventos que a Lúcios pudesse auferir do parque de estacionamento, não 

houve lugar ao pagamento de qualquer percentagem sobre a venda à Porto Vivo (Fernandes, 

2013). Foi pago um valor fixo de 100 mil euros; 

• A superfície do interior do quarteirão, apesar de ser propriedade da Lúcios, teria de ser mantida 

como “espaço de uso público” (Coentrão, 2012). 

5.2.5.2. Constituição de um Fundo de Investimento I mobiliário 

Como se verificou ao longo dos capítulos, o procedimento conducente à celebração do contrato de 

reabilitação urbana seguiu os trâmites que constam do regime jurídico excecional de reabilitação 

urbana de zonas históricas e de áreas críticas de r ecuperação e reconversão urbanística. 

Contudo, o contrato de reabilitação urbana foi estabelecido no momento em que já estava em vigor o 

Regime Extraordinário de Apoio à Reabilitação Urbana que, como já fora analisado, garante um 

quadro fiscal muito mais aliciante caso a operação seja levada a cabo por um FII de reabilitação 

urbana. Por isso, consciente da oportunidade de negócio, em Março de 2010, a FundBox – 

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. propôs à empresa Lúcios, já no 

decorrer da operação de reabilitação urbana, a constituição de um FEII Fechado de Reabilitação 

Urbana denominado First Oporto Urban Regeneration Fund (doravante denominado de 4F) que 

servisse de “veículo de implementação do investimento em curso”.  

                                                      
66 http://www.portovivosru.pt/verNoticia.php?noticia=308, acedido a 10/05/2014. 
67 http://www.portovivosru.pt/verNoticia.php?noticia=369, acedido a 10/05/2014. 
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O objetivo da proposta da FundBox era que o 4F substituísse a Lúcios na posição contratual com a 

Porto Vivo, sendo que a Lúcios passava a ser a única subscritora do capital do 4F, ao mesmo tempo 

que trabalharia para o próprio fundo na qualidade o empreiteiro para a implementação da obra. Desta 

forma, a Lucios passou a beneficiar de uma maior eficiência fiscal ao mesmo tempo que delegou à 

gestão do 4F a árdua tarefa de reporte que o contrato de reabilitação urbana feito com a Porto Vivo 

exigia, sendo esta uma especialização das sociedades gestoras de FII, mantendo a função de 

empreiteiro da obra. O FEII 4F foi autorizado pela CMVM em 22 de Junho de 2011 e iniciou atividade 

no dia 16 de Junho de 2011, com um capital inicial de 5 milhões de euros e duração de 5 anos 

(prorrogável por períodos até 2 anos), sendo o depositário do FEII o Banco Invest, SA.  

No momento da sua constituição, o FEII adquiriu a totalidade dos 40 prédios do Quarteirão das 

Cardosas que eram propriedade da Lúcios (os prédios expropriados pela Porto Vivo, transmitidos à 

Lúcios, os novos prédios, entretanto erguidos ou em fase de construção, no interior do quarteirão, 

destinados a comércio/Serviços/equipamentos, o parque de estacionamento, e possivelmente outros 

imóveis adquiridos por via de negociações). Adicionalmente, o 4F adquiriu um edifício com 12 frações 

para arrendamento em Vila do Conde, conferindo algum rendimento constante ao 4F, e adquiriu três 

edifícios devolutos na Rua das Flores e Rua Mouzinho da Silveira, próximos do Quarteirão das 

Cardosas e que, até ao momento de liquidação do FEII, permaneceram no estado em que foram 

comprados, não havendo qualquer projeto de reabilitação (FundBox, 2012). 

Por último, do ponto de vista da cobertura das necessidades financeiras da operação do “Passeio das 

Cardosas”, é importante frisar que o 4F obteve um empréstimo de 1 milhão de euros junto da Caixa 

Geral de Depósitos, no âmbito da iniciativa JESSICA, em Dezembro de 2013. 

5.2.6. Ponto de Situação do Projeto 

No que refere ao ponto de situação do projeto global do Bairro das Cardosas, pode-se dizer que o 

mesmo foi concluído com sucesso sendo que, no final de 2013, 90% das obras do “Passeio das 

Cardosas” (totalidade do quarteirão excetuando o Palácio das Cardosas) estava concluído. Ao nível 

das vendas das frações, até 31 de Dezembro de 2013, 83% dos espaços comerciais estavam 

vendidos enquanto as habitações estavam vendidas em 44%. Nesse sentido, o relatório de gestão de 

2013 do 4F previu a liquidação do FEII ainda no início de 2014 (FundBox , 2014). 

No que diz respeito ao interior do quarteirão, nomeadamente o espaço ao ar livre denominado Praça 

das Cardosas, o mesmo foi inaugurado em Julho de 2012.68 Quanto ao parque de estacionamento 

com 332 lugares, situado por baixo da Praça das Cardosas, o mesmo entrou em funcionamento em 

Outubro de 201069, sendo que no decorrer de 2012 foi celebrado um contrato de promessa de 

compra e venda do mesmo por 6.713.913,00€, sendo que a “mais-valia potencial” deste ativo era de 

7,994 milhões de euros (FundBox, 2013). 

                                                      
68 http://www.lucios.pt/arquivo-noticias/pra%C3%A7-das-cardosas-%C3%A9-agora-uma-zona-privada-de-

acesso-p%C3%BAblico, acedido a 11/05/2014. 
69 http://www.cm-porto.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=cmp.stories/17419, acedido a 11/05/2014. 
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Relativamente ao Palácio das Cardosas, este subprojeto nada tem a ver com a carteira de ativos do 

FEII, como se verificou anteriormente. A gestão do hotel foi entregue ao grupo IHG - InterContinental 

Hotels Group que, por seu turno, abriu o luxuoso hotel de charme InterContinental Porto - Palácio das 

Cardosas, em Setembro de 2011.70 

Concluindo, a execução total do projeto, compreendendo o hotel, o parque de estacionamento, as 

novas frações para comércio e serviços e as novas frações para habitação, envolveu um investimento 

global de 84 milhões de euros, sendo que 13 milhões de euros reportam a investimento público 

correspondentes à operação de expropriação e 71 milhões de euros corresponderam ao total dos 

investimentos privados (Fernandes, 2013). 

5.3. Bairro do Aleixo (Porto)  

5.3.1. Introdução 

O presente capítulo pretende discorrer acerca de um caso prático de reabilitação urbana 

completamente atípico na forma como a operação é financiada. Este caso desenvolve-se na cidade 

do Porto, nomeadamente no Bairro do Aleixo (cito na freguesia de Lordelo do Ouro) e em algumas 

áreas degradadas do centro histórico da cidade. O objeto de análise centra-se numa PPP para 

reabilitação urbana entre a CMP e uma gestora de FII (GESFIMO – Espirito Santo, Irmãos, 

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A [doravante designada apenas de 

Gesfimo]) para a constituição de um FEII fechado de subscrição particular designado de INVESURB 

e cujo financiamento centra-se no contrato de permuta de imóveis entre a CMP e o FEII e/ou na 

permuta de imóveis pela prestação de trabalhos de reabilitação por parte do FEII (Anacoreta Correia, 

2008). 

Note-se que o mecanismo que agora se apresenta, foi elaborado por uma equipa de juristas da 

Sociedade Abreu Advogados , encomendado pela empresa municipal CMPH - DomusSocial - 

Empresa de Habitação e Manutenção do Município do P orto, E.E.M. , doravante designada de 

DomusSocial , e que foi reconhecido internacionalmente através do galardão “European Legal Team 

of the Year”. Este prémio enquadra-se nos “British Legal Awards ”, que são considerados dos 

prémios mais prestigiantes que visam distinguir sociedades de advogados, a nível mundial (Maltez, 

2011). 

5.3.2. Contextualização 

O Bairro do Aleixo foi construído em 1968 e situa-se na margem esquerda do Rio Douro, numa área 

de 3 hectares (30.631 m2) com excelente enquadramento paisagístico, tendo uma vista privilegiada 

por se localizar em plena encosta que tende para o Rio Douro. No que refere à sua composição, o 

terreno deste bairro está dividido em três parcelas: Parcela A1 e A2 (classificadas como “Área de 

                                                      
70 http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id= 

1900113&page=-1, acedido a 11/05/2014. 
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edificação isolada com prevalência de habitação coletiva”, segundo o PDM) e a Parcela A 

(classificada de “Área de equipamento existente” segundo o PDM, e onde se localiza uma escola 

primária). No que refere às parcelas A1 e A2, esta área é composta por cinco torres, cada uma com 

treze pisos (num total de 300 fogos) e respetiva área circundante, onde moravam cerca de 1300 

pessoas (Esteves, 2009). Ainda relativamente ao PDM em vigor no Bairro do Aleixo antes deste 

projeto, o índice de construção (IC)71 era de 0.8 (valor de referência para quase toda a cidade), 

permitindo uma capacidade construtiva de 24.505 m2.  

No entanto, esta área é conhecida por as habitações não terem condições de habitabilidade. Para 

além disso, este bairro constitui um dos mais problemáticos locais da cidade ao nível do consumo e 

tráfico de droga, entre outros aspetos de violência e insegurança (Anacoreta Correia, 2008). Para 

melhor perceber a dimensão do problema, veja-se a Figura 11. Contudo, o Bairro do Aleixo, 

nomeadamente as suas torres, é incompatível com as atuais exigências de habitação social pela sua 

configuração e dimensão (em altura). Para manter a função de bairro social mas convergente com os 

padrões contemporâneos, a única via seria a demolição e reconstrução de raiz. Essa solução implica 

a afetação de elevados recursos financeiros e aumento do endividamento do município, o que é de 

todo desejável (Maltez, 2011). 

Posto isto, é seguro afirmar que o Bairro do Aleixo compreende, simultaneamente, um elevado 

potencial imobiliário e fundiário por causa da sua localização mas ao mesmo tempo é a 

“personificação” da degradação social. Será nessa dicotomia que o modelo de reabilitação irá 

assentar e financiar-se. 

 

Figura 11 - Bairro do Aleixo 

Por último, é importante frisar que a área a que corresponde o Bairro do Aleixo foi considerada ARU 

através de deliberação da Assembleia Municipal do Porto, a 24 de Setembro de 2008, após o parecer 

favorável do IHRU (a 11 de Agosto de 2008). Deste modo, o concurso público que irá ser analisado já 

se apresenta com este pressuposto, tornando o concurso muito mais atrativo para o adjudicatário do 

ponto de vista fiscal, ao abrigo do Regime Extraordinário de Apoio à Reabilitação Urbana já 

analisado. 

A par do problema do Bairro do Aleixo, o município deparava-se (e depara-se) com outro problema: a 

necessidade de reabilitar uma quantidade considerável de habitações dispersas por toda a cidade, 

                                                      
71 Quociente entre a ABC (excluindo a área ocupada por equipamentos de utilização coletiva) e a área do(s) 

prédio(s)  (ou lotes).O produto entre o IC e o lote determina a capacidade de construção desse lote. 
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principalmente no centro histórico. Posto isto, resulta que o município depara-se com o dever de 

intervir sobre três variáveis: a completa requalificação social e urbana do Bairro do Aleixo (com o 

máximo aproveitamento do seu potencial imobiliário); a reabilitação do património habitacional 

devoluto e disperso por toda da cidade; e o realojamento dos moradores do Bairro do Aleixo.  

5.3.3. Modelo de Negócio e de Contratação 

Para elencar o conjunto de objetivos supracitados, a CMP lançou um concurso público, cujo anúncio 

de abertura foi publicado na 2.ª Série do Diário da República de 24 de Outubro de 2008 e cujo objeto 

é a “constituição de um fundo especial de investimento imobiliário fechado de subscrição particular e 

promessa de permuta de imóveis”. O concurso consistia em selecionar um parceiro privado com o 

objetivo desta se comprometer a constituir e gerir um FEII cujo principal ativo seria o Bairro do Aleixo, 

através da promessa futura de alienação desses terrenos da CMP ao Fundo. Será o potencial 

imobiliário e fundiário da área do Bairro do Aleixo associado aos benefícios fiscais, no âmbito do 

Regime Extraordinário de Apoio à Reabilitação Urbana, que tornará o modelo de negócio atrativo 

para o FEII e respetivos participantes. O adjudicatário terá a liberdade de desenvolver e promover 

comercialmente o projeto urbanístico (por si desenvolvido, desde que respeite os instrumentos de 

gestão territorial como o PDM) a partir do momento que se torne proprietária da área do Bairro do 

Aleixo, sendo do seu interesse faze-lo com base em critérios de rendibilidade (Gesfimo, 2010). 

Em contrapartida da alienação dos terrenos a favor do FEII, a CMP receberá UP que permitirá à CMP 

participar dos lucros que se esperam alcançar com a comercialização dos novos espaços do Bairro 

do Aleixo. Para além disso, a CMP receberá como contrapartida imóveis prontos a habitar (que 

deverão corresponder, no mínimo, às atuais exigências de habitação social) e que servirão para 

realojar os moradores do Bairro do Aleixo (no léxico jurídico, é esta última contrapartida que permite 

designar a operação de permuta dado que o preço do Bairro do Aleixo é pago por coisa diversa de 

dinheiro [neste caso, imóveis e trabalhos com vista ao realojamento]). 

5.3.4. Caderno de Encargos e Programa de Concurso 

5.3.4.1. Constituição e gestão do FEII 

De acordo com o Caderno de Encargos e o art.º 10.º do Programa de Concurso sobre o Conteúdo 

das Propostas, o adjudicatário ficou obrigado a constituir o FEII, tendo de apresentar na sua proposta 

alguns elementos, tais como: 

• O modelo de constituição do FEII com a respetiva estratégia e modelo de gestão; 

• Proporção de UP disponibilizadas para subscrição dos investidores privados (que deverá situar-se 

entre 70% a 90% do total de UP, cabendo à CMP subscrever a restante participação); 

• Lista dos investidores privados subscritores das UP, com as respetivas promessas unilaterais; 
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5.3.4.2. A Permuta de Imóveis 

Complementarmente à constituição do FEII, no caderno de encargos também consta o modelo de 

permuta de imóveis entre a CMP e o adjudicatário. São alguns pontos essenciais os seguintes: 

• Da parte da CMP caberá a obrigação de alienar ao FEII a propriedade da área do Bairro do Aleixo, 

depois de concluído todo o processo de realojamento; 

• O adjudicatário compromete-se a entregar à CMP imóveis de habitação social para realojar os 

moradores do Bairro do Aleixo. Para esse efeito, o FEII poderá entregar imóveis da CMP 

reabilitados ou construídos de raiz (sendo que a CMP disponibiliza uma lista com terrenos e 

imóveis) e/ou entregar imóveis que lhe sejam transmitidos por terceiros;  

• No que refere à hipótese de entregar imóveis de terceiros, cabe ao adjudicatário negociar com os 

proprietários e celebrar com estes contratos-promessa. Os proprietários receberão o pagamento 

por parte do FEII em UP no montante correspondente ao valor dos imóveis entregues;  

• Os concorrentes terão a responsabilidade de apresentar os relatórios dos peritos credenciados da 

CMVM com a avaliação do terreno do Bairro do Aleixo e apresentar o orçamento das obras de 

realojamento. Estes elementos servirão para apurar o saldo entre as prestações da permuta; 

• A CMP pretende receber por parte dos concorrentes o total de 300 fogos, distribuídos por 

tipologias de T1 a T4 (Figura 12), em que pelo menos 20% dos fogos deverá localizar-se na 

ACRRU.   

T1 T2 T3 T4 Total de Fogos  
60 150 70 20 300 

Figura 12 - distribuição do número de fogos por tip ologia (necessidades de realojamento) 

5.3.5. Proposta 

A Gesfimo foi a única concorrente, sendo-lhe adjudicado o contrato. Serve este capítulo para abordar 

os aspetos mais importantes propostos pela Gesfimo. 

5.3.5.1. Proposta de Constituição do Fundo 

No que refere à constituição do Fundo, a Gesfimo propôs-se a criar um FEII atendendo às exigências 

descritas no concurso, destacando-se o seguinte: 

• A Gesfimo propôs-se a constituir o FEII no máximo em 1 ano e 4; 

• A duração do FEII é de 10 anos, podendo ser prorrogável por períodos de 5 anos; 

• A Gesfimo propôs-se disponibilizar 90% das UP aos investidores privados (numa fase inicial), 

podendo a CMP aumentar a sua participação de 10% para 15%, posteriormente; 

• A proposta também continha as “promessas unilaterais de subscrição”. Os investidores eram: a 

ESPART – Espírito Santo Participações Financeiras (SGPS), S.A. que comprometeu-se a 
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subscrever 30% das UP, no valor total máximo de 2,7 milhões de euros; e o outro investidor era o 

Sr. Vitor Manuel da Igreja Raposo, que comprometeu-se a subscrever 60% das UP, no valor 

máximo de 5,4 milhões de euros; 

• No que refere à rentabilidade esperada, o “Estudo Económico e Financeiro” da proposta da 

Gesfimo contem a modelação financeira, tanto na ótica do projeto como na ótica dos participantes. 

A Figura 13 disponibiliza os três conjuntos de resultados sobre a rentabilidade. 

 

Modelo do FEII 
(ótica dos 

participantes) 
(Gesfimo) 

Modelação Financeira na 
ótica interna do projeto 

(Gesfimo - Estudo 
Económico e Financeiro) 

Modelação 
Financeira própria 
(ótica interna do 

projeto 
Resultado Líquido 

Acumulado 26.083.000,00 27.656.000,00 27.567.936,50 

TIR antes IRC 
22,20% 

18,30% 18,4% 

TIR depois IRC 16,70% 16,9% 

VAL antes IRC 
12.132.000,00 

13.340.000,00 13.389.098,51 

VAL depois IRC 11.033.000,00 11.089.644,93 

Figura 13 - Rentabilidade do projeto do Bairro do A leixo, na ótica do projeto e dos participantes 

5.3.5.2. Proposta de Modelo de Permuta 

5.3.5.2.1. Valoração da Prestação do FEII para a CM P na Permuta 

A Gesfimo propôs como sua prestação “a construção de raiz ou reabilitação em imóveis e terrenos 

exclusivamente do município”, não propondo a alienação de qualquer imóvel de terceiros. 

No que refere à valorização das obras, a Gesfimo propôs uma estimativa não vinculativa (sempre 

dependente dos custos efetivos apurados no final das obras e livre de encargos com taxas municipais 

de infraestruturas, licenças ou qualquer outra compensação urbanística), de um valor global de 

14.322.165,82€. Esse valor inclui o IVA e resulta dos custos com o projeto de urbanização, projeto de 

edificação, infraestruturas e demolições, gestão e fiscalização, imprevistos, e os custos com a 

reabilitação e construção que, por sua vez, se apresentam da seguinte forma: 

1. 4.478 m2 de obras de reabilitação com um custo estimado em 350 €/m2, fincando este valor 

dependente dos “custos totais efetivamente suportados pelo Fundo com tais trabalhos”; 

2. 17.912 m2 de construção nova com um custo efetivo de 500 €/m2.                                                                                  

No que diz respeito à disponibilização dos imóveis para o realojamento, a proposta previa a 

conclusão de parte das obras de reabilitação até ao final do primeiro ano e as restantes obras de 

reabilitação até ao final do segundo ano de atividade do FEII. A conclusão das construções novas 

estava prevista para o final do terceiro ano.   

5.3.5.2.2. Valoração da Prestação da CMP para o FEI I 

Antes de discorrer sobre a valoração da prestação da permuta por parte da CMP, é importante referir 

alguns pressupostos em que assenta a proposta, designadamente: 



68 
 

• A CMP aceita alterar o PDM do Bairro do Aleixo, convertendo a classificação da parcela A de 

“Área de Equipamento Existente” para “Área de Edificação Isolada com Prevalência de Habitação 

Coletiva”, permitindo assim ao FEII aproveitar a totalidade da capacidade construtiva; 

• Partindo do princípio que as três parcelas passam a classificar-se por “Área de Edificação Isolada 

com Prevalência de Habitação Coletiva” (art.º 27.º do Regulamento do PDM do Porto) e dado que 

toda a operação urbanística sobre o Bairro do Aleixo consiste na “…construção de novos edifícios 

e em ampliações…” (n.º 4 do art.º 82.º do Regulamento do PDM do Porto), prevê-se que o IC 

possa ser majorado em 0,2, permitindo um aumento de ABC de 24.505 m2 para 25.400 m2; 

• O empreendimento será predominantemente residencial, de gama alta/luxo, ocupando 95% da 

ABC; 

• Ao FEII não serão cobradas taxas municipais de infraestruturas, licenças ou qualquer outra 

compensação urbanística relativamente à constituição e registo do loteamento do Bairro do Aleixo 

(despesas de urbanização), cabendo ao FEII pagar apenas as taxas de licenciamento das obras 

de construção.  

Apresentados os pressupostos, de acordo com o relatório do avaliador credenciado pela CMVM com 

a “Avaliação de Prédio” (Esteves, 2009), apresentado pela Gesfimo, os lotes do Bairro do Aleixo 

foram avaliados em 14.800.000€ (valor atual de mercado à data de 17 de Abril de 2009). No entanto, 

esse valor é meramente indicativo, sendo que o valor dos terrenos corresponderá ao maior valor 

atualizado que resultar de dois critérios de valoração, a enumerar: 

1. O valor que resultar de 25% das receitas brutas do novo empreendimento, deduzindo a esse valor 

os custos com: demolições, remoção e vazadouro, custos com infraestruturas inerentes ao 

processo de loteamento dos terrenos, estudos técnicos, projetos e fiscalização de obras. A 

modelação financeira indica que deste método resulta o maior valor - 17.308.202€; 

2. O valor que resultar da aplicação do preço mínimo de 600€/m2 pelo total de m2 de ABC acima do 

solo, deduzindo a esse valor os custos descritos no ponto anterior. 

5.3.5.2.3. Apuramento do Saldo das Prestações da Pe rmuta 

No que refere à valoração da prestação do FEII, esta corresponderá à soma de todas as despesas 

que o FEII terá com as obras para realojamento juntamente com as despesas de demolição e 

loteamento do Bairro do Aleixo, sendo que estas despesas de preparação do Bairro do Aleixo serão 

abatidas ao valor do terreno inicialmente apurado. A valoração da prestação da CMP ao FEII será 

determinada depois de concluída a venda do empreendimento, dado que o método de valoração do 

terreno depende das receitas do empreendimento.  

Depois de determinados os valores de cada prestação na permuta, será calculada a diferença entre 

esses valores. O saldo que resultar terá que ser liquidado pela parte devedora depois de concluído o 

empreendimento. De acordo com a modelação financeira apresentada pela Gesfimo, é assumido que 

o valor final da prestação da CMP é superior ao valor final da prestação do FEII (isto é, que o valor do 
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terreno do Bairro do Aleixo é superior às despesas e encargos do FEII). Portanto, o saldo das 

prestações na permuta corresponderá à parte do valor da transação do terreno do Bairro do Aleixo 

sobre o qual incidirá o pagamento de IMT por parte do FEII. 

5.3.6. Avaliação do Mérito da Proposta e Negociação  

Após a entrega da proposta da Gesfimo (a única a ir a concurso) o júri procedeu à avaliação da 

proposta tendo como base o critério geral de adjudicação a “proposta economicamente mais 

vantajosa”. A proposta inicial obteve uma pontuação de 74,02 pontos sendo que o “Relatório Final de 

Avaliação da Proposta” sugeria a realização de uma fase de negociação com vista ao 

aperfeiçoamento da proposta. 

Relativamente à fase de negociação foi conduzida por uma comissão constituída pelos mesmos 

elementos do júri da primeira avaliação, durando vários dias. A descrição da fase de negociação 

consta no “Relatório Final” da negociação e nele constam os seguintes acordos: 

• A comissão apresentou novos requisitos sobre a tipologia e distribuição dos fogos, ficando 

acordada com a Gesfimo uma nova distribuição (vide Figura 14 ) com vista a majorar a área dos 

fogos até ao máximo de 10% para além da exigida pela Portaria, mas sem ultrapassar o limite de 

área global (22.390 m2 ABC); 

T1 T2 T3 T4 Total de Fogos  
100 (antes 60) 150 50 (antes 70) 0 (antes 20) 300 

Figura 14 - Número de apartamentos por tipologia do  acordo negociado 

• A Gesfimo acedeu ao pedido da CMP em constituir o FEII no prazo máximo de seis meses a 

contar desde a data de aprovação por parte do Tribunal de Contas; 

• A CMP comprometeu-se a indicar mais imóveis de forma a suprimir a ABC em falta e tendo em 

atenção que 20% da nova área total deverá estar inserida em ACRRU; 

Atendendo às alterações supracitadas, com acordo das partes, a proposta foi valorizada de 74,02 

pontos para 80,69 pontos. O contrato entre a CMP e a Gesfimo foi aprovado em Assembleia 

Municipal em 14 de Dezembro de 2009.  

O FEII foi aprovado pela CMVM em 7 de Outubro de 2010 e o início de atividade teve lugar a 15 de 

Novembro de 2010 sendo que estava previsto a concretização de um capital inicial de 6.000.000€ 

(correspondente a 6.000 UP com valor nominal de 1000€ por unidade).  
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5.3.7. Ponto de Situação 

5.3.7.1. Obras e Realojamento 

Segundo o último Relatório de Contas da CMPH - DomusSocial – Empresa de Habitação e 

Manutenção do Município do Porto, E.M.72 de 2012, até 31 de Dezembro de 2012 foram desocupadas 

175 habitações com a transferência de 135 famílias (as restantes 40 famílias não foram realojadas 

por não reunirem as condições para serem realojadas). Nessa altura ainda permaneciam 145 famílias 

(DomusSocial, 2013). Segundo o jornal Público, em Abril de 2013 o número de habitações 

desocupadas era de 185 e as famílias realojadas eram 141.73 

Contudo, até essa data, o realojamento não foi feito no enquadramento da prestação do FEII na 

permuta pois nem as obras de reabilitação dos imóveis camarários, nem as construções novas em 

terrenos camarários arrancaram no tempo previsto. Para satisfazer as necessidades de realojamento, 

serviram as habitações de outros bairros municipais com os respetivos custos a cargo da CMP (Luz, 

2012). Numa entrevista de Abril de 2013, Rui Rio (na altura Presidente da CMP), referiu que a 

celeridade do processo de demolição das torres do Bairro do Aleixo dependia da disponibilização dos 

fogos para realojamento que, por seu turno, não estava a ocorrer como previsto devido à dificuldade 

do FEII em obter crédito junto da banca para adiantar as obras. No entanto, Rui Rio afirmou que a 

CMP esperava receber à mesma a totalidade dos fogos assumidos pelo FEII e que as pessoas 

realojadas noutros bairros teriam direito de escolha caso pretendessem ser novamente transferidas 

para as habitações novas.74  

De acordo com o Relatório de Gestão do FEII de 2012, verifica-se que até ao 3º trimestre de 2012 o 

processo estava muito atrasado, tendo o FEII obtido apenas as aprovações dos projetos de 

arquitetura e de especialidade para uma lista de várias obras. Nesta fase, apenas as obras de 

reabilitação da Rua das Musas e da Rua Mouzinho da Silveira estavam em fase de consulta para a 

empreitada, sendo que ambos os projetos foram adjudicados à mesma construtora no final de 2012. 

A entrega dos dois edifícios reabilitados estava prevista para Outubro de 2013 e iriam permitir realojar 

23 famílias.75 

5.3.7.2. Capital do Fundo 

Relativamente ao Fundo, desde a sua constituição até à atualidade muitos aspetos se alteraram 

contribuindo também para a demora de todo o projeto. Em Maio de 2012 verificou-se o 

incumprimento do prazo de constituição do FEII com as respetivas realizações de capital com origem 

no facto do Sr. Vítor Raposo não ter subscrito as UP correspondentes a 60% do capital do FEII (até à 

                                                      
72 Empresa municipal que tem a responsabilidade de gerir o parque habitacional da CMP, estando encarregue de 

gerir os imóveis entregues pelo Fundo e proceder ao realojamento dos moradores do Bairro do Aleixo nestes 
mesmos imóveis. 

73 http://www.publico.pt/local/noticia/bairro-do-aleixo-perdeu-mais-de-metade-dos-habitantes-1590897, acedido a 
29/11/2013 

74 http://porto24.pt/artigo/12042013/rui-rio-admite-demolir-outra-torre-ate-final-do-mandato/#.UqcySO LY9LM, 
acedido a 29/11/2013 

75 http://www.porto24.pt/cidade/primeiros-edificios-reabilitados-recebem-moradores-do-aleixo-em-outubro/, 
acedido a 29/11/2013 
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data tinha apenas subscrito 23% das UP). Por esse motivo, nesse momento foram apenas realizados 

2,6 dos 6 milhões de euros que estavam previstos aquando da constituição do FEII sendo que a CMP 

detinha 19,3% do capital até então realizado, Vítor Raposo com 23% e a Rio Forte Investments, 

através da ESPART, detinha 57,7% (Luz, 2012). 

Para solucionar o impasse, a 24 de Maio de 2012, foram aprovadas alterações no FEII que incluíram 

o aumento de capital de 2,6 milhões de euros para 5,3 milhões (segundo o Regulamento de Gestão, 

se a totalidade do capital de 6.000.000€ não fosse subscrito no prazo estabelecido prevalecia como 

capital do FEII o que já estivesse consolidado até ao momento desde que não inferior a 5.000.000€). 

Para esse fim, foram aprovadas as seguintes alterações: 

• A CMP ficava com 1621 UP a juntar às 500 que já tinha (totalizando 2121 UP, o que corresponde 

a 39,2% do capital). Este reforço foi feito em espécie através da integração de um terreno da CMP 

com 560 m2 (parte da Rua da Quinta, na Foz); 

• A saída do empresário Vitor Raposo e a entrada do empresário e ex-selecionador nacional 

António Oliveira no capital do Fundo. António Oliveira adquiriu 567 UP (10,4% do capital) no 

momento do aumento de capital e comprometeu-se até ao final de 2012 a adquirir as 500 UP 

iniciais da CMP (reduzindo a participação da CMP de 39,2% para 29,8%) e o total das 600 UP já 

adquiridas pelo Sr. Vitor Raposo. Todas as operações efetuadas por António Oliveira são em 

dinheiro (até Novembro de 2013 não foi encontrada qualquer informação sobre as transferências 

de UP da CMP e do Sr. Vitor Raposo para o Sr. António Oliveira que, a serem concluídas, faz com 

que António Oliveira detenha 30,8% do FEII);  

• Entrada de dois novos participantes: Cimenta – Empreendimentos Imobiliários S.A. (432 UP 

correspondentes a 8%) e a Proim – Empreendimentos Imobiliários S.A. (186 UP correspondentes 

a 3,4%) (ambas sociedades de investimento imobiliário do Grupo Espirito Santo). As participações 

foram feitas em espécie através da entrega de quatro propriedades contiguas na Foz que, no seu 

conjunto, juntamente com o terreno cedido pela CMP, constituem um terreno único avaliado em 

cerca de 1,5 milhões de euros (Luz, 2012). De acordo com o Relatório de Gestão de 2012, este 

terreno integra o FEII desde 31 de Julho de 2012 e estava a decorrer até ao final de 2012 um 

estudo sobre a pertinência de colocar este novo projeto ao mercado de arrendamento (Gesfimo, 

2012);  

Em declarações ao jornal Público, anteriores à concretização do aumento de capital, Cecília 

Anacoreta Correia, elemento da equipa de juristas responsável pela conceção deste modelo de PPP, 

afirmou que a situação de incumprimento que se verificava poderia ter dado origem à aplicação de 

multas, acionamento da caução do contrato ou mesmo à resolução do mesmo por parte da CMP.76

                                                      
76 http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2536742&seccao=Norte&page=3, acedido a 

12/12/2013 
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6. Análise SWOT 

6.1. Introdução à Análise SWOT 

No presente capítulo pretende-se efetuar uma análise SWOT de forma a avaliar os fatores internos: 

pontos fortes (Strenghts) e pontos fracos (Weaknesses) e os fatores externos: oportunidades 

(opportunities) e ameaças (Threats) inerentes aos projetos de Buchanan Quarter e Bairro do Aleixo. 

Os pontos fortes são demonstrativos das valências próprias de cada modelo de financiamento 

aplicado ao projeto, valências essas que atribuem vantagens comparativas aos modelos e que 

contribuem para a decisão pelo seu recurso em detrimento de qualquer outro modelo. Por seu lado, 

os pontos fracos referem aos aspetos na génese dos modelos de financiamento que podem ser 

melhorados para os tornar mais atrativos, por exemplo, à vista dos investidores privados e dos 

habitantes da zona a reabilitar. 

No que refere às oportunidades, estas referem a situações e condições criadas no ambiente externo 

no qual o projeto e o modelo de financiamento se inserem e que podem potenciar o seu 

desenvolvimento mais favoravelmente. Já as ameaças têm a ver com fatores externos a que os 

projetos de reabilitação estão sujeitos e que não estão sobre o controlo dos promotores. São estes 

elementos externos que quase sempre estão por detrás dos atrasos dos projetos. 

Por último, é importante referir que para fazer uma abordagem desta natureza é essencial balizar o 

objeto em análise. Pretende-se então aplicar uma análise SWOT sobre a adoção de modelos de 

financiamento baseados em Project Finance e na permuta de imóveis com potencial fundiário, tendo 

como condição sine qua non que qualquer que seja o modelo de financiamento, a sua aplicação é 

feita no âmbito da contratação pública em PPP. 

6.2. Análise SWOT do Projeto Buchanan Quarter 

Neste capítulo pretende-se apresentar, de forma estruturada, os pontos fortes e pontos fracos do 

projeto de Buchanan Quarter, assim como as oportunidades e ameaças a que está sujeito. 

6.2.1. Pontos Fortes 

O modelo TIF confere um impacto financeiro reduzido, para o GCC e para o Estado, na reabilitação 

dos espaços públicos. Mesmo que o GCC, em determinado momento, não consiga captar NDR 

Incremental suficiente e tenha que reembolsar o financiamento com capitais próprios, o impacto 

financeiro será sempre muito inferior comparado com a hipótese de não se aplicar o modelo TIF. Por 

outro lado, para o Estado, o impacto financeiro da aplicação da TIF na Escócia também é reduzido, 

pois a montagem do modelo tem o cuidado de discriminar as fontes de NDR, permitindo que os CC 

só se apoderem dos NDR incrementais de novos negócios. Para além disso, os empréstimos 

facultados pelo Estado por intermédio do PWLB são reembolsáveis na totalidade.  
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Dado que as obras privadas e as obras públicas influenciam-se mutuamente, o GCC decidiu 

adjudicar, por ajuste direto, o contrato da maioria das obras públicas à BP, acreditando que a 

concentração das obras num mesmo operador mitiga os riscos de disponibilidade, interface e 

aumento do custo das obras. Para além disso, a concentração de várias obras públicas num mesmo 

contrato possibilita o aproveitamento de economias de escala. No entanto, não se pode descurar o 

ponto fraco deste tipo de contratação, pois impossibilita a apresentação de outras propostas por 

parte de outros potenciais concorrentes. No entanto, para as obras não abrangidas pelo contrato 

principal, o GCC irá estabelecer novos concursos públicos de menor valor monetário, dando a 

oportunidade de aumentar o número de concorrentes para essas obras. 

No que refere ao contrato principal, o pagamento das obras aos parceiros privados é feito após a 

entrega das obras concluídas. Este deverá ser o principal mecanismo de avaliação de performance 

dos parceiros, permitindo assim diminuir o risco de disponibilidade; 

O NDR total (NDR base + NDR incremental) será anualmente revisto e o NDR base será corrigido de 

5 em 5 anos, permitindo ajustar a percentagem de NDR incremental contra possíveis flutuações das 

atividades económicas na TIF Red Line Area, alterações ao regime fiscal ou reavaliação de ativos; 

A disponibilidade da BP em arrancar com as obras de expansão do Buchanan Galleries dependia do 

pré-arrendamento de, pelo menos, 40% dos futuros espaços comerciais. Por seu turno, o GCC só 

aprovou as obras públicas depois de estarem garantidas as condições para a expansão do centro 

comercial, acautelando, desta forma, as condições de reembolso;  

A única receita fiscal que servirá o reembolso do investimento público na Escócia é a que resultar dos 

imóveis de utilização comercial, por aplicação da taxa de NDR. Dado que a reabilitação dos imóveis 

de uso habitacional provoca a sua valorização patrimonial e consequente aumento do valor tributado, 

isso potencia os moradores são forçados a deslocação dos moradores com menos recursos para 

zonas mais económicas. Neste sentido, a limitação da cobrança fiscal do modelo escocês à 

propriedade não residencial mitiga eventuais riscos de injustiça social. 

Na ameaça  da BP não conseguir os terrenos de que necessita para a expansão do seu centro 

comercial, o poder de expropriação do GCC constitui um ponto forte . Todos os custos incorridos com 

a expropriação ficarão a cargo do parceiro privado. O poder de expropriação, apesar de ser um 

instrumento facilitador da reabilitação urbana, está sempre sujeito à ameaça de uma providência 

cautelar que pode atrasar o projeto, pelo que será preferível a negociação voluntária entre a BP e os 

restantes proprietários.  

6.2.2. Pontos Fracos 

O projeto prevê a captação de NDR incremental essencialmente num único espaço que é o 

Buchanan Galleries. Esse facto não permite fazer uma diversificação do risco de reembolso e se a 

rentabilidade do Buchanan Galleries ficar muito abaixo do previsto, os NDR incrementais gerados na 

TIF Red Line Area poderão ser insuficientes para reembolsar o financiamento.  
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De facto, a TIF Red Line Area ao restringir-se a um único espaço, a sua inflexibilidade é um ponto 

fraco . À BP interessa arrendar as novas lojas e rentabilizar o seu negócio e ao GCC convém que o 

arrendamento dessas lojas seja feito a empresas estreantes em Glasgow. Para além disso, e como 

suprarreferido, espera-se que o projeto para Buchanan Quarter origine externalidades positivas nas 

zonas imediatamente circundantes à TIF Red Line Area com o surgimento de novos investimentos. 

Assim, se a TIF Red Line Area fosse mais flexível, diminuiria a ameaça  associada à deslocação 

interna de empresas e aproveitaria a oportunidade de captar receita fiscal adicional (relembre-se 

que a taxa de pré-arrendamento de 40% foi conseguida através da transferência de uma empresa já 

existente na cidade).  

De um modo geral, este modelo de financiamento está apenas acessível às autarquias 

financeiramente capazes por implicar um elevado nível de endividamento. Para além disso, o 

sucesso do reembolso do financiamento TIF implica que as cidades já tenham uma elevada riqueza 

patrimonial histórica, comercial e turística, de onde possa ser captada receita fiscal suficiente.  

6.2.3. Oportunidades 

Este projeto é uma oportunidade para solucionar o deficit de oferta de espaços livres para o setor 

retalhista no centro da cidade. Com este projeto, surge também a oportunidade de criar novos 

negócios, introduzir novas marcas na cidade, diminuir a taxa de desemprego, valorizar o território, 

atrair novas atividades e melhorar a economia e finanças da cidade e do país. Espera-se também o 

desenvolvimento de outras atividades económicos fora da TIF Red Line Area. 

Sentido de compromisso entre os parceiros: a integração de obras públicas com obras privadas como 

de um único projeto se trata-se é propício à construção de compromissos entre os parceiros, que 

procuram alcançar objetivos comuns. 

Caso se pretenda replicar este modelo de financiamento em Portugal nos mesmos moldes, sendo 

que o imposto que mais se assemelha é o IMI, a questão da titularidade do crédito fiscal não deverá 

ser impeditivo dado que em Portugal os impostos sobre a propriedade são cobrados pelos municípios 

e mantêm-se na esfera destes, sem transferências para o Estado Central como no caso escocês; 

No entanto, de acordo com o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entid ades 

Intermunicipais  (Lei das Finanças Locais)77, a aplicação do modelo TIF está sujeita a ameaça no 

que diz respeito à afetação de receitas fiscais para cobrir despesas específicas (art.º 43.º). Em causa 

está o princípio da “não consignação” de receitas que impede os municípios de “…afetarem o produto 

de quaisquer receitas à cobertura de determinadas despesas…”, sendo que é isso que acontece com 

o modelo TIF na Escócia. Segundo Santos (2010), apesar de ser possível listar as diferentes 

categorias de receita e estimar a contribuição de cada uma delas para os cofres públicos, isso é 

meramente informativo. Portanto, seja qual for a origem da receita, a partir do momento que entra nos 

cofres públicos essa receita perde a identificação da sua origem e servirá para cobrir a totalidade do 

universo de despesas, e não despesas isoladas. No entanto, o princípio da não consignação não 
                                                      
77 Lei n.º 73/2013 de 3 de Setembro. 
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impede que municípios possam decidir sobre a criação de uma nova despesa se tiverem a garantia 

de conseguirem cobrar receitas que a cubram (Santos, 2010).  

6.2.4. Ameaças 

Sendo que se espera alcançar um maior dinamismo no interior da TIF Red Line Area e que existe o 

risco de fenómenos de deslocação de empresas dentro da cidade, pode resultar que outras zonas da 

cidade percam competitividade. 

Quando um projeto urbanístico implica, de alguma forma, lidar com imóveis de uma multiplicidade de 

proprietários, isso pode constituir uma ameaça  ao alcance dos objetivos. Como se verificou, a 

expansão do Buchanan Galleries está dependente da cedência de imóveis de outros proprietários, o 

que tem atrasado a operação de expansão do espaço comercial.  

O NDR é captado localmente pelos CC e transferido para o Estado Central para ser redistribuído a 

nível nacional. Por conseguinte, com a alteração à Lei dos NDR, outros CC sem projetos TIF perdem 

a oportunidade de receber uma maior verba dado que a redistribuição não contém os NDR 

Incrementais das cidades com projetos TIF. Estes CC poderão sentir-se prejudicados e oporem-se à 

alteração do Non-Domestic Rating Contributions [Scotland] Regulations 1996; 

Segundo Mcgreal et al. (2000), citado por Ribeiro (2005), o objetivo da TIF pode ser incompatível com 

outros instrumentos fiscais, nomeadamente benefícios e isenções fiscais ao nível dos impostos sobre 

a propriedade que podem ameaçar a necessária captação de receita fiscal (Ribeiro, 2005); 

Caso o Governo Central decida reduzir as taxas de NDR em algum momento do período de 25 anos, 

a captação de NDR incremental para o GCC diminuirá automaticamente e dificultará o reembolso do 

financiamento. De igual forma, o reembolso do financiamento TIF está inteiramente dependente da 

evolução favorável da economia e do setor do retalho, em particular, pelo que a ameaça  de uma 

contração da economia pode inviabilizar o reembolso do projeto. 

6.3. Projeto do Bairro do Aleixo 

Neste capítulo pretende-se apresentar, de forma estruturada, os pontos fortes e pontos fracos do 

projeto do Bairro do Aleixo, assim como as oportunidades e ameaças a que está sujeito. 

6.3.1. Pontos Fortes 

A solução encontrada é inovadora e esbate, simultaneamente, várias questões sociais e orçamentais. 

A configuração e degradação das torres do Bairro do Aleixo inviabilizavam a sua reabilitação, tanto 

por ser demasiado dispendioso mas também porque, mesmo reabilitadas, a configuração das torres 

não correspondia aos padrões contemporâneos de habitação social. Para além disso, esperava-se 

que com este projeto fosse possível reconverter a degradação social da área e combater a exclusão 

social da generalidade dos moradores, mas de forma a não onerar a CMP. 
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Para além disso, o projeto como implicava o realojamento dos moradores, isso foi uma oportunidade 

para reabilitar alguns edifícios do município situados na zona histórica da cidade e na Baixa 

Portuense, contribuindo para a inversão da desertificação destas áreas. 

A operação em causa aproveita os instrumentos municipais de financiamento contemporâneo da 

reabilitação urbana no quadro da contratação em PPP, podendo ser uma referência para outros 

municípios. Nomeadamente, a CMP faz uso da gestão das mais-valias simples e da incorporação de 

eficiências sobre o uso e regulação do solo como forma de incentivar a participação do setor privado 

nos projetos de reabilitação urbana sem que haja a necessidade de endividamento do município. No 

caso em análise, a CMP procedeu aos seguintes atos administrativos geradores de mais-valias 

simples: classificação do terreno do Bairro do Aleixo em ARU; conversão da parcela A de “Área de 

Equipamento Existente” para “Área de Edificação Isolada com Prevalência de Habitação Coletiva; 

majoração do IC em 0,2, permitindo um aumento de ABC de 24.505 m2 para 25.400 m2. 

Como foi possível verificar no caderno de encargos e confirmado na proposta apresentada, 

nomeadamente no que refere aos métodos de valoração das prestações da permuta, foi dada 

margem de criatividade aos concorrentes e, a bem da verdade, o modelo de negócio foi definido, na 

sua maioria, pelo concorrente Gesfimo. Por esse prisma, pode-se dizer que a participação do parceiro 

privado na formulação do modelo de negócio é um Ponto Forte  ao aproveitar as vantagens que 

caraterizam, em teoria, as PPP. 

6.3.2. Pontos Fracos 

O modelo de negócio proposto pela Gesfimo e a valorização atribuída às prestações da permuta de 

ambas as partes assenta inteiramente em modelações financeiras. Como foi referido, as despesas do 

FEII com o realojamento e o preço do metro quadrado para a reabilitação dos edifícios municipais são 

apenas uma estimativa, sendo que só se saberá o seu real valor quando essas despesas ocorrerem. 

O único preço mais concreto apresentado pela Gesfimo foi o da construção nova em terrenos 

municipais. Simultaneamente, o valor do terreno do Bairro do Aleixo assenta na modelação da 

previsão de vendas do empreendimento que, por seu turno, estão dependentes do comportamento do 

setor imobiliário residencial. Posto isto, o modelo de negócio baseado em previsões constitui uma 

ameaça  muito elevada para a CMP, colocando-se a hipótese das despesas do FEII com o 

realojamento serem superiores às estimativas e as vendas do empreendimento inferiores às 

previsões, resultando no endividamento da CMP. 

O tempo previsto que decorre desde o início de atividade do FEII até ao surgimento de receitas do 

novo empreendimento é caraterizado por um grande volume de despesas a concretizar inteiramente 

por conta do FEII, distribuídos pelas operações de realojamento e demolição, preparação, 

infraestruturação e edificação do Bairro do Aleixo. Contudo, essas despesas para serem realizadas 

necessitam de financiamento e, como já se verificou, o financiamento constitui uma ameaça ao 

projeto, pois não está garantido para nenhuma das operações em causa, pondo em risco o 

cumprimento do contrato por parte do FEII. Exemplo disso é o incumprimento do FEII na entrega 
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faseada dos imóveis desde o primeiro ano de atividade do FEII até ao final de 2013. Como referiu o 

então presidente da CMP, a incapacidade do FEII em proceder às obras nos imóveis para 

realojamento prendia-se, precisamente, com a dificuldade do FEII em obter financiamento.  

Uma questão que não abona a favor do procedimento seguido refere às alterações dos termos do 

Caderno de Encargos na fase de negociação ao nível da distribuição de imóveis por tipologia. Essa 

alteração é questionável por estar em causa o “princípio da estabilidade objetiva”. Segundo Miguel 

Nogueira de Brito, são admissíveis alterações nas peças do concurso (nomeadamente no Caderno 

de Encargos) antes da entrega das propostas ou candidaturas desde que tal fique devidamente 

publicitado e o prazo para apresentação das propostas seja prorrogado. Já as alterações introduzidas 

nas fases posteriores ao prazo de entrega das propostas não devem ter lugar salvo em situações 

excecionais e desde que as alterações não se afigurem fundamentais (Brito, 2011). Segundo o art.º 

79.º do Código dos Contratos Públicos78, se se verificar que as alterações posteriores ao prazo de 

entrega da proposta incidem sobre aspetos fundamentais do concurso, tal situação constitui “causa 

de não adjudicação” com as respetivas indemnizações dos concorrentes, obrigando à abertura de um 

novo procedimento no prazo máximo de seis meses. Coloca-se a questão: a alteração dos termos 

referentes à distribuição da tipologia dos imóveis posteriormente à entrega da proposta é, ou não, 

motivo suficiente para a não adjudicação? E se fosse aberto um novo procedimento com a nova 

distribuição de tipologias, haveria outros concorrentes com melhores propostas que a Gesfimo? 

A participação do parceiro privado na formulação do modelo de negócio, como referido, constitui um 

ponto forte  no processo. Contudo, este incentivo à criatividade só é possível se houver apenas um 

concorrente a concurso, como foi o caso (o facto de haver ausência de concorrência no concurso 

constituí outro Ponto Fraco do negócio pela falta de propostas alternativas). Por conseguinte, se 

mais concorrentes se tivessem apresentado a concurso e se fosse dada a mesma liberdade na 

apresentação das propostas, haveria o risco de serem apresentadas propostas com modelos de 

negócio distintos, impossibilitando a sua comparação na avaliação do mérito das propostas. 

Para evitar essa situação, o parceiro público deveria ter apresentado o caderno de encargos com o 

modelo de negócio completo e desambiguo, com objetivos relevantes concretos e não negociáveis e 

com valores monetários fixados, principalmente no que concerne à valoração das prestações das 

permutas e modelos adotados (Gervásio, 2012). 

6.3.3. Oportunidades 

O projeto previsto para o Bairro do Aleixo é uma oportunidade para reconverter uma zona 

estigmatizada e aproveitar o seu potencial fundiário, conferindo assim uma melhor harmonia entre o 

potencial que o território pode oferecer e a sua utilização.  

                                                      
78 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º18/2008, alterado sucessivamente até ao Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de 

Julho. 
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Para além disso, a abertura do bairro e integração com o resto da cidade pode potenciar novos 

investimentos no bairro e na zona imediatamente envolvente que decerto não ocorrerão se nenhuma 

intervenção sobre o Bairro do Aleixo for elencada.  

A dispersão dos moradores do Bairro do Aleixo por zonas centrais e mais nobres da cidade é uma 

oportunidade para que algumas destas pessoas consigam integrar-se na sociedade, condição que se 

afigura muito difícil quando se vive numa área marginalizada como o Bairro do Aleixo, mesmo 

tratando-se de pessoas honestas e trabalhadoras. 

6.3.4. Ameaças 

Se o valor da prestação do FEII for superior ao valor da prestação da CMP, esta última ficará 

endividada, o que vai contra o ponto central da operação que é o não endividamento da CMP . Essa 

situação poderá ocorrer se os custos de realojamento apresentados na proposta da Gesfimo 

estiverem subestimados e o valor final ficar acima do previsto e/ou se o valor do terreno do Bairro do 

Aleixo estiver sobrestimado na proposta e o seu valor final for substancialmente inferior. Este ponto 

põe em evidência o ponto fraco que é assumir um contrato baseado em modelações financeiras; 

Sendo que o valor do terreno é estipulado em função do volume de vendas e que este resulta do 

produto de um preço sobre a ABC (independentemente do critério de valoração), pode-se concluir 

que, em última instância, será sobre a ABC que recairá a variável determinante da valoração do 

terreno e que este é tanto mais valorizado quanta maior for a ABC disponível. Apesar das vendas do 

empreendimento serem da inteira responsabilidade do parceiro privado, a função reguladora da 

quantidade de edificação produzida é da CMP. Nesse sentido, se no acerto de contas a CMP ficar 

endividada perante o FEII, caberá à CMP equilibrar o saldo através da aprovação de uma ocupação 

superior de ABC, sendo que para isso pode autorizar um novo aumento de IC (caso ainda haja folga 

legal para isso dado o contrato já incorpora uma majoração de IC), ou ceder novos terrenos na 

prestação da CMP.  

Outra das ameaças relaciona-se com a classificação do terreno como ARU, para que o FEII e os 

respetivos participantes possam beneficiar de um quadro fiscal mais incentivador. Contudo, a 

oposição parlamentar alega que a atribuição de benefícios fiscais não deverá ter lugar na medida em 

que a operação em causa não se enquadra no conceito de reabilitação urbana constante no Regime 

Jurídico Excecional da Reabilitação Urbana (regime que vigorava na altura), tratando-se de uma 

operação de transformação do solo com a total demolição das edificações, em que não são 

conservadas nem as condições de uso, nem o caráter fundamental daquele espaço (Martins & 

Semedo, 2012). Para além disso, o MAOTDR, em resposta a uma anterior pergunta dos deputados 

da oposição (pergunta 730/X/4.ª – AC de 16 de Dezembro de 2008 – deputados Alda Semedo e João 

Semedo [BE]), afirma que “…a preconizada demolição dos imóveis não se integra no conceito de 

ação de reabilitação urbana para os efeitos da aplicação dos benefícios fiscais previstos no novo 

artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais…” (Morbey, 2009). 



80 
 

Outra ameaça ao projeto tem a ver com as críticas por parte das forças políticas opositoras, 

advogando que os interesses imobiliários pelo Bairro do Aleixo se sobrepuseram à necessidade de 

resolução dos problemas sociais. A oposição reforça também que os problemas sociais foram 

agravados pelo incumprimento do FEII na entrega dos novos imóveis, obrigando a CMP a realojar os 

moradores em habitações com piores condições, localizadas em bairros igualmente marginalizados. 

A própria natureza do projeto é vulnerável à crítica dado que visa a substituição de um bairro social, 

habitado predominantemente por uma população socialmente desfavorecida, por um 

empreendimento de luxo destinado à classe alta. Estas questões sociais são muito sensíveis e a 

CMP pode ser acusada de promover a “gentrificação”. 

Com a transferência de alguns moradores para outros bairros e com a pressão exercida sobre o 

tráfego de droga no Bairro do Aleixo, há o risco dessas mesmas atividades se disseminarem para 

outros pontos da cidade. Esse efeito perverso já se faz sentir nos Bairros portuenses da Pasteleira e 

Pinheiro Torres, sendo que o Bairro da Pasteleira foi considerado “…o novo grande supermercado de 

droga no Porto…”, sendo que fontes da Polícia Judiciária atribuem como causa direta a demolição do 

Bairro do Aleixo;79 

Como já foi referido, o comportamento do sector imobiliário é uma ameaça pois depende dele o valor 

das vendas do novo empreendimento e, por conseguinte, o valor do terreno onde ele assenta.  

Segundo um estudo da Cushman & Wakefield sobre a evolução do setor imobiliário em Portugal, os 

valores de transação do setor residencial têm sofrido um ajustamento desde 2007. Em 2007, o metro 

quadrado em Lisboa era transacionado a um valor médio de 1.570€ enquanto em Setembro de 2013 

passou a ser de 1.280€/m2. No Porto, o preço médio em 2007 era de 1.380€/m2 e em Setembro de 

2013 era de apenas 820€/m2 (Cushman & Wakefield, 2014). 

Num outro estudo elaborado em Novembro de 2011 pela Sociedade de Consultores Augusto Mateus 

& Associados para a CGD, é feita uma análise do setor imobiliário ao nível da procura e oferta. Do 

lado da procura, esta tem assumido uma trajetória descendente desde o ano 2000, resultado das 

dificuldades crescentes de acesso ao crédito habitação, aumento do desemprego, fim do crédito 

bonificado e aumento gradual das taxas de juro desde a adesão de Portugal à moeda única. A partir 

da crise financeira internacional espoletada pelo setor hipotecário de alguns países, surgiu a crise 

económica em 2008 que, por seu turno, deu lugar a uma nova crise, desta vez sobre a divida 

soberana de vários países, ao qual Portugal não ficou alheio. Este conjunto de acontecimentos veio a 

agravar ainda mais o financiamento das famílias na compra de casa. 

No âmbito do contexto de crise da divida soberana, Portugal viu-se forçado a aceitar um Programa de 

Assistência Económica e Financeira em que um dos princípios da sua aplicação tem assentado no 

processo de desalavancagem das famílias, do sistema financeiro e da economia portuguesa em 

geral, ao qual o crédito relacionado com as atividades de construção, imobiliário e habitação foi 

fortemente afetado. Em 2007, o crédito concedido neste setor de atividade foi de 19.630 milhões de 

euros, passando para 13.375 milhões de euros em 2008 e, em 2012, era de apenas 1.935 milhões de 

                                                      
79 http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1770318&seccao=Sul, acedido a 28/02/2014. 
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euros80. Em resultado de todos os acontecimentos descritos, verificou-se que entre 2000 e 2010, o 

investimento residencial em Portugal reduziu-se em mais de metade de acordo com a evolução do 

índice de Formação Bruta de Capital Fixo por atividade. Por último, é importante salientar que, entre 

2000 e 2010, o número de contratos de compra e venda e de transações de prédios urbanos diminuiu 

em 40%, o licenciamento de fogos novos diminuiu 80% e a conclusão de fogos novos contraiu em 

60% (Augusto Mateus & Associados, 2011). 

Relativamente à constituição do FEII, o projeto de reabilitação do Bairro do Aleixo estava dependente 

da sua constituição que, por seu turno, está dependente da capacidade dos futuros participantes em 

honrarem as respetivas “promessas unilaterais de subscrição”. A não concretização desta condição 

sine qua non é uma ameaça ao projeto. O facto de se pretender criar um FEII de raiz com apenas 

dois participantes particulares e em que um deles estava previsto que concentra-se mais de metade 

do capital, terá sido o ponto fraco da constituição do FEII e que conduziu ao incumprimento da 

realização do capital como previsto. 

Por outro lado, também pode ser questionável a solução encontrada para completar a realização de 

capital acima do mínimo admissível. Como foi referido, a CMP participou no aumento de capital com 

a entrega de um terreno ao FEII. Esse reforço de capital fez com que a CMP detivesse quase 40% do 

capital. Posteriormente, o novo participante António Oliveira adquiriu as 500 UP iniciais da CMP. Essa 

aquisição permitiu à CMP diminuir a sua participação para os valores admissíveis do Caderno de 

encargos (máximo de 30%), mas não o suficiente para colocar a participação da CMP nos 10% 

propostos pela concorrente Gesfimo; 

Na falta da entrega dos imóveis para realojamento por parte do FEII, os moradores do Bairro do 

Aleixo, foram transferidas para fogos municipais inseridos noutros bairros sociais, assumindo a CMP 

todos os custos de realojamento (potenciando ainda mais o risco de endividamento do município). 

Esta opção pode ameaçar  a capacidade de resposta do município ao crescente número de pedidos 

de habitação social por parte de outros agregados familiares, de outros bairros da cidade (de acordo 

com o relatório de contas de 2012 da DomusSocial, E.E.M., no conjunto dos anos 2010, 2011 e 2012, 

a atribuição de habitação social aumentou cerca de 28,6%). Como a CMP está a incorrer em 

despesas não previstas com o realojamento temporário dos moradores do Bairro do Aleixo, seria 

interessante saber de que forma esse valor irá afetar o acerto de contas da permuta; 

6.4. Projeto do Quarteirão das Cardosas 

Neste capítulo pretende-se apresentar, de forma estruturada, os pontos fortes e pontos fracos do 

projeto do Quarteirão das Cardosas, assim como as oportunidades e ameaças a que está sujeito. 

6.4.1. Pontos Fortes 

Toda a operação visa a inversão do estado de degradação e subutilização de um quarteirão 

localizado numa das zonas mais nobres, centrais e de melhor acesso da cidade, contribuindo para o 

                                                      
80 http://sol.sapo.pt/inicio/Economia/Interior.aspx?content_id=98082, acedido a 26/02/2014 
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repovoamento e dinamismo do centro urbano através de uma maior oferta de habitação, da captação 

de novos negócios de gama média/alta e da requalificação dos setores tradicionais já existentes. 

Desse ponto de vista, destaca-se a reconversão do Palácio das Cardosas num hotel de luxo de 

referência mundial que, para além de oferecer alojamento aos visitantes numa área nobre, servirá de 

âncora aos outros negócios do quarteirão e área envolvente;  

Do ponto de vista funcional, o projeto permite corrigir as desconformidades volumétricas dos edifícios 

periféricos; a resolução da incompatibilidade de usos dos edifícios, designadamente o acesso aos 

pisos superiores habitacionais sem implicar com as atividades comerciais dos pisos térreos; mais 

oferta de estacionamento de serviço aquela área; e a melhoria dos aspetos estéticos; 

Relativamente ao DE, o plano estabeleceu uma desagregação horizontal do projeto de forma a 

flexibilizar a intervenção por questões económicas e funcionais e permitir operações diferentes para 

cada conjunto de parcelas que, em alguns casos, resultou na agregação de diferentes frações numa 

única fração, atendendo aos atuais standards de dimensionamento;  

Outro dos aspetos positivos do projeto desta UI foi o seu caráter de project finance. Trata-se de um 

projeto que consagra uma elevada componente com retorno financeiro, consubstanciado com a 

abertura de novos negócios, de um novo hotel e de um parque de estacionamento. Esse facto 

conferiu ao FEII a possibilidade de recorrer a uma linha de crédito junto da CGD, no âmbito da 

iniciativa JESSICA; 

Por último, o facto de o FEII ter, na sua carteira de ativos, um conjunto de imóveis em vila do Conde 

de onde pode retirar proveitos do seu arrendamento, pode contribuir para a satisfação das suas 

necessidades de cash-flow. 

6.4.2. Pontos Fracos 

Como a operação implicava a desobstrução do interior do quarteirão e a demolição total ou parcial de 

uma quantidade considerável de edifícios periféricos, houve a necessidade de proceder à 

“expropriação sumária” desses imóveis sem um prévio processo de negociação individual, com cada 

um dos proprietários, para a posse administrativa imediata dos edifícios por parte da Porto Vivo. 

Apesar de a operação ter cabimento jurídico no Decreto-Lei n.º 104/2004, do ponto de vista social 

este procedimento pode conter algumas complicações pois interfere na vida de muitas pessoas, 

principalmente proprietários e comerciantes, que são forçados a vagar aqueles imóveis em troca de 

uma indemnização que, em muitos casos, pode não corresponder às expectativas; 

Outro dos pontos fracos a salientar, foi o facto da Porto Vivo não ter recebido, do 4F, os 50% da 

venda do parque de estacionamento à semelhança da venda das frações. Dado que o relatório de 

contas indica que o parque de estacionamento terá sido vendido por 6,7 milhões de euros, se a Porto 

Vivo tivesse recebido uma percentagem maior dessa venda, iria compensar o prejuízo reportado pela 

Porto Vivo neste projeto (dos 13 milhões de euros de investimento público, apenas se prevê a 

recuperação de 7 milhões de euros decorrentes de 50% da venda das frações). 



83 
 

Inclusivamente, o prejuízo da Porto Vivo com o Quarteirão das Cardosas, somado aos prejuízos 

acumulados de vários anos, deverá ter sido o ponto principal de discórdia entre o acionista Estado 

(através do IHRU) e a CMP e administração da SRU. Inclusivamente, esse facto conduziu à não 

aprovação do Relatório de Contas de 2012 e à hesitação por parte do IHRU, em transferir as verbas a 

que estava obrigado enquanto acionista, pondo em causa a continuidade da Porto Vivo.  

O Relatório de Contas de 2012 reportou, numa primeira versão, um prejuízo da Porto Vivo de 9,2 

milhões de euros, do qual cerca de 7,6 milhões referiam apenas ao Quarteirão das Cardosas. 

Contudo, verificou-se que a primeira versão dos prejuízos não contabilizava os proveitos futuros das 

vendas do empreendimento pelo que teve de ser feita uma segunda versão. Desta forma, o prejuízo 

da Porto Vivo passou a ser de 7,1 milhões de euros, dos quais 5,5 milhões de euros reportavam ao 

Quarteirão das Cardosas.81 De acordo com a auditoria da Inspeção-Geral das Finanças, a segunda 

versão deverá ser a mais realista, fechando assim o Relatório de Contas de 2012, em Setembro de 

2013.82 Resolvida a questão, a CMP e o Governo puseram fim ao diferendo em torno da Porto Vivo, 

tendo assinado um memorando de entendimento com vista à viabilização da Porto Vivo, no início de 

Maio de 2014.  

6.4.3. Oportunidades 

O projeto de intervenção do Quarteirão das Cardosas faz uso pleno de diversos instrumentos de 

incentivo e financiamento da reabilitação urbana. Em destaque, verifica-se a oportunidade de 

negócio da FundBox ao interpelar a Lúcios para a criação do FEII com o objetivo de garantir uma 

maior eficiência fiscal e delegar as tarefas de reporte financeiro. Destaca-se também o 

aproveitamento do caráter reembolsável do investimento que permitiu acesso a fundos da iniciativa 

JESSICA. Por último, destaca-se o uso dos instrumentos previstos no Decreto-Lei n.º 104/2004 por 

parte da Porto Vivo; 

O potencial fundiário estava desaproveitado até à intervenção. O papel dinamizador da Porto Vivo em 

querer provocar a reabilitação daquele quarteirão e o risco de expropriação a que os proprietários 

estavam sujeitos, levou a que alguns desses proprietários procedessem à reabilitação dos seus 

imóveis às suas custas, em colaboração com a Porto Vivo (Fernandes, 2013). Dado que os seus 

imóveis beneficiam de mais-valias indiretas (decorrentes da reabilitação do quarteirão, da abertura da 

praça, da construção do parque de estacionamento e da abertura do hotel), de mais-valias impróprias 

(decorrentes das obras de beneficiação dos próprios imóveis) e sendo que a localização central dos 

prédios facilita a sua venda, alguns proprietários procederam à reabilitação com o objetivo de os 

vender a um preço muito superior face ao valor da indemnização, caso fossem expropriados. 

                                                      
81 http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/noticias/noticia781.html, acedido a 13/05/2013 
82 http://www.ecofinancas.com/noticias/contas-sociedade-reabilitacao-urbana-porto-legaisadequa                  

dasconclui-igf, acedido a 13/05/2014 
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6.4.4. Ameaças 

A abertura de entradas francas para o interior do quarteirão, nomeadamente através da parcela 17, 

foi uma solução ameaçada por implicar o desmanche completo do edifício. De acordo com Fernandes 

(2013), a Porto Vivo travou um extenso ciclo de negociações com o Instituto de Gestão do Património 

Arquitetónico e Arqueológico (IGESPAR) com vista à autorização da demolição. Dado que o edifício 

está localizado no Centro Histórico do Porto, classificado como Património da Humanidade, a Unesco 

também teve de aprovar a operação de desmanche.  

No seguimento do processo de expropriação, a Porto Vivo confrontou-se com a ameaça de oposição 

dos proprietários através da apresentação de uma providência cautelar em tribunal. Uma operação 

desta envergadura, quando interfere com um vasto número de proprietários diferentes, corre o risco 

de ser inviabilizada ou sofrer atrasos. Para além disso, apesar de não ser referido o direito de 

preferência dos proprietários expropriados, a ter lugar o exercício desse direito, o preço de mercado 

das novas frações pode ser incomportável para esses antigos proprietários.83 

 

 

 

 

                                                      
83 http://expresso.sapo.pt/expropriacoes-geram-revolta=f154217, acedido a 13/05/2014 
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7. Conclusões e Orientações Futuras 

O quadro global traçado no início da presente dissertação é revelador de que ainda muito há a fazer 

em matéria de reabilitação urbana, sendo que só muito recentemente se começou a tomar mais 

atenção para esta problemática. Esta matéria revela-se de maior importância quando Portugal 

continua a ter um parque habitacional muito degradado e os centros das áreas urbanas despovoados.  

No entanto, não se pode ignorar o esforço que tem sido feito, principalmente a partir da adesão de 

Portugal à então CEE. Na presente tese, verificou-se que Portugal tem beneficiado de vários apoios 

financeiros comunitários, provenientes dos QCA, em conjugação com estratégias urbanas nacionais e 

europeias e com os programas nacionais de apoio financeiro, essencialmente a fundo perdido. 

tempo. Contudo, Portugal e a Europa encontram-se num contexto de forte restrição orçamental 

forçando, por inerência, à alteração da estrutura de funding que disponibiliza os recursos necessários 

à reabilitação urbana. Destaca-se, desde logo, a substituição dos mecanismos de financiamento a 

fundo perdido, cuja eficácia para o tempo em que estiveram em vigor foi manifestamente insuficiente, 

por mecanismos de financiamento assentes em Project Finance. 

Assim, para manter o esforço que Portugal tem empregado na concretização da reabilitação urbana 

continua a valer o indispensável contributo dos fundos estruturais do FEDER, estando-se a preparar o 

inicio do novo QREN para o período 2014-2020. Igualmente, as linhas de apoio geridas pelo BEI, com 

destaque para a iniciativa JESSICA, contribuíram para a execução de alguns projetos. No que refere 

especificamente a este último mecanismo de financiamento, verificou-se que este aplica-se sobre 

critérios mais exigentes e rigorosos. Sendo que este mecanismo tem um período de vigência limitado 

(apesar do efeito da “reciclagem de recursos” se prolongar no tempo), seria importante avaliar a sua 

eficácia e eficiência, para concluir sobre a possibilidade de constituir uma nova versão deste 

instrumento. O projeto de reabilitação do Quarteirão das Cardosas é um bom exemplo ilustrativo de 

um projeto que pode aliar habitação com subprojectos reembolsáveis e elegíveis para financiamento 

direto por parte dos FDU. 

Pela parte do Estado e do poder local também foram observados vários mecanismos de 

financiamento e de gestão de processos que, em articulação com os diversos quadros 

regulamentares de gestão territorial e reabilitação urbana, se afiguram essenciais para a Reabilitação 

Urbana. Desde logo, destaca-se o quadro de incentivos fiscais que privilegiam as operações de 

reabilitação urbana, em especial, quando estas são protagonizadas por FII. Como se pode verificar, 

os FII constituíram o veículo primordial nos casos de Buchanan Quarter, Quarteirão das Cardosas e 

Bairro do Aleixo. Para o caso português, é importante reafirmar que este quadro de benefícios fiscais 

continua em vigor. 

Outra iniciativa do poder público que se verificou ser de enorme contributo foi a criação da figura das 

SRU. Esta entidade, ao ser dotada de poderes especiais de intervenção, permite criar e acelerar as 

condições precedentes necessárias para “fazer acontecer” a reabilitação urbana. Tendo como 

exemplo o Quarteirão das Cardosas, verificou-se que o poder de expropriação da Porto Vivo para a 
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posse administrativa imediata das frações foi uma solução essencial face à alternativa, quase 

irrealista, de negociar com quase uma centena de proprietários.  

Depois, ao nível do Bairro do Aleixo, apesar de ser um projeto ainda em fase de implementação e de 

todos os acontecimentos gerados até ao momento indicarem o seu insucesso (pelo menos, face ao 

que estava inicialmente acordado entre a CMP e a Gesfimo), não se pode desvalorizar o facto de 

este projeto introduzir um modelo de financiamento inovador, reconhecido internacionalmente (uma 

avaliação ex-post dos processos já implementados não precisa de incidir, forçosamente, nos casos 

de sucesso, sendo que também se pode retirar aprendizagens do que falhou, para melhorar projetos 

futuros semelhantes). A gestão da atribuição de mais-valias simples ao setor privado e a gestão das 

cedências municipais foram o modelo de financiamento central desta operação.  

No que refere ao desvio da operação face à estratégia inicial, esta terá a ver com o elevado valor dos 

encargos suportados pelo FEII até à venda do novo empreendimento. Isso, a juntar ao ambiente de 

desconfiança sobre o setor imobiliário e respetiva desvalorização do mesmo, fez com que o 

INVESURB não conseguisse assegurar o financiamento necessário para assegurar as operações da 

sua prestação na permuta. Comparando com o projeto do Quarteirão das Cardosas é possível tecer 

algumas conclusões e lições, nomeadamente: 

• A operação do Quarteirão das Cardosas não implicou gastos avultados com realojamento; 

• A operação do Quarteirão das Cardosas não esteve dependente de promessas de subscrição de 

UP. Pelo contrário, o FEII 4F foi constituído numa fase mais avançada do projeto, servindo apenas 

de veículo de poupança fiscal para o empreiteiro Lúcios e não para a concretização da 

intervenção. No caso do Bairro do Aleixo, a constituição do INVESURB foi condição sine qua non; 

• O FEII 4F tem uma carteira de ativos mais diversificada, de onde pode recolher dividendos e que 

podem ser vitais ao seu sustento; 

• O projeto prevê uma forte componente comercial que lhe dá o caráter de investimento 

reembolsável à luz da iniciativa JESSICA, que concedeu ao 4F uma linha de crédito adicional. 

Relativamente à aplicação do modelo TIF, como se verificou, este mecanismo tem algumas virtudes e 

vai ao encontro da necessidade de investir na reabilitação urbana numa ótica de investimento 

reembolsável. Contudo, de acordo com Silva (2012), não existem condições políticas para por este 

mecanismo em prática, em virtude do enquadramento económico-financeiro debilitado do país e por 

sobrecarregar as gerações futuras (Silva, 2012). De facto, o modelo TIF implica o prolongamento de 

uma divida durante um período de tempo muito alargado até ao reembolso total. Contudo, se o 

modelo TIF for aplicado em Portugal como está a ser aplicado em Glasgow, só poderá ser aplicado 

em projetos que pressuponham uma coincidência de interesses numa área limitada de território - o 

interesse das autarquias em reabilitar os espaços públicos e o interesse do setor privado em investir 

em novos negócios ou expandir os já existentes desde que daí resulte o aumento da receita fiscal 

para a autarquia. Esta combinação ótima de interesses, a existir em Portugal, será em número muito 
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reduzido e, por conseguinte, a pressão nas contas públicas não deverá ser justificação suficiente para 

que não se possa, pelo menos, refletir sobre esta possibilidade.  

No que refere aos exemplos italianos e de Amsterdam, os mesmos serviram para expor algumas 

dificuldades e oportunidades. No que refere aos casos de Amsterdam e Nápoles, foi possível concluir 

que as operações de reabilitação urbana sobre antigos espaços industriais são de elevado risco, 

dado o nível de contaminação dos solos, e que as operações de descontaminação acarretam, 

geralmente, uma elevada despesa. No que diz respeito ao caso de Parma, evidenciaram-se muitas 

indefinições sobre a estrutura societária da Pasubio S.p.A. aquando da alienação da participação do 

parceiro público. Este exemplo também aborda o problema do elevado nível de endividamento da 

entidade promotora face ao reduzido volume de vendas do empreendimento decorrente da crise do 

setor imobiliário. Por último, o caso de Amsterdam é um claro exemplo de sucesso de reabilitação 

urbana para fins menos tradicionais, como a habitação e comércio. Apesar de nada ser referido sobre 

a rentabilidade deste investimento, é certo que a área de Westergasfabriek tornou-se um ponto de 

referência cultural e na concretização de eventos para além de ter constituído um projeto âncora para 

a área envolvente.  

Com a análise dos vários projetos, foi possível concluir que a reabilitação urbana, nos dias de hoje, 

só é possível se todos os agentes urbanísticos, públicos e privados, estiverem alinhados com os 

objetivos e partilharem as suas visões de forma a criar uma visão única sobre o que se pretende. 

Para além disso, foi possível assumir que os critérios de avaliação dos investimentos em reabilitação 

urbana são cada vez mais exigentes e criteriosos. Foi também possível verificar que cada um dos 

casos de estudo faz uso, em simultâneo, de vários mecanismos de financiamento, instrumentos de 

gestão, benefícios fiscais e formas de governança. Isso permite concluir que os vários modelos 

apresentados devem surtir efeito se forem usados de forma concertada, e não de forma isolada.  

Resta referir que uma sistematização dos modelos de financiamento como a que se tentou aqui 

construir é desafiante e que as soluções que podem ser encontradas para financiar as operações de 

reabilitação urbana não se aplicam a todos os casos. O contexto urbano, social e económico, assim 

como a estrutura da propriedade e níveis de conservação do edificado e do solo da área a intervir é 

que determinam o melhor mix de modelos de financiamento. Portanto, a especificidade de cada 

projeto de reabilitação é que determina o modelo global de financiamento e de gestão, não sendo 

suficiente a sua simples escolha de uma lista de instrumentos financeiros. 

Por último, seria interessante que, no futuro, se fizesse uma nova abordagem sobre alguns modelos e 

casos de estudo aqui tratados. Como a reabilitação urbana carateriza-se por conter um ciclo de 

investimento muito alargado, superando muitas vezes os dez anos, não foi possível acompanhar o 

desfecho dos casos de estudo de Buchanan Quarter e Bairro do Aleixo. Seria pertinente que ambos 

voltassem a ser abordados no futuro. 
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Anexos 

Anexo  A Regime Jurídico dos Fundos de Investimento  Imobiliário 84 

O Decreto-Lei n.º71/2010, de 18 de Junho, estabelece o Regime Jurídico dos Fundos de Investimento 

Imobiliário, considerando que este instrumento financeiro é incontornável no processo de reabilitação 

urbana.  

À semelhança dos Fundos de Investimento Mobiliário, os FII variam em termos de capital85, havendo 

as seguintes classes de FII :  

• FII Aberto : constituídos por UP em número variável de acordo com a variação da procura de 

mercado. O participante tem a vantagem de poder subscrever UP e resgatá-las com maior 

facilidade, estando dependente das regras constantes nos prospetos (onde constam os direitos e 

obrigações dos intervenientes, política de investimento do fundo e condições de subscrição e 

resgate ao nível dos montantes, prazos, preços e comissões);  

• FII fechado : constituídos por UP em número fixo e duração pré-estabelecida podendo, 

eventualmente, ser aumentado o número de UP e/ou prorrogado o período de duração do fundo 

de acordo com as regras constantes nos estatutos e regulamentos e dependendo de eventuais 

deliberações em sede de assembleia de participantes. Neste tipo de FII, o resgate das UP só 

poderá ser feito no momento de liquidação do fundo (se os estatutos permitirem, poderá haver 

momentos intermédios que permitirão aos participações optarem pela sua continuidade no fundo 

ou não) ou, em alternativa, o participante poderá negociar a transferência das suas UP a terceiros. 

Dentro desta categoria existem duas subcategorias: 

1. FII fechado de subscrição pública : são considerados os fundos deste género, aqueles 

constituídos por, pelo menos, 150 participantes não qualificados com residência ou 

estabelecimento em Portugal (art.º 109.º do Código dos Valores Mobiliários)86. De forma 

semelhante aos FII abertos, estes fundos têm obrigatoriamente um prospeto disponível ao 

público pelas entidades comercializadoras (entidades responsáveis pela comercialização e 

gestão das ordens de subscrição e de resgate das UP junto do público) (alínea a. do n.º 3 do 

art.º 48.º do RJFII que dispensa os FII fechados de subscrição particular do art.º 23.º 

[Prospeto], cabendo a todos os outros tipos de fundos a obrigatoriedade de disponibilizar um 

prospeto); 

2. FII fechado de subscrição particular : trata-se do regime menos restritivo e dirigido apenas a 

investidores qualificados (art.º 110.º do Código dos Valores Mobiliários), podendo ainda ser 

dividido numa classe cujo número de participantes é inferior a cinco e outra superior a cinco 

sendo que, no último caso, os participantes não precisam ser exclusivamente institucionais. O 

                                                      
84 Decreto-Lei n.º71/2010, de 18 de Junho 
85 http://www.apfipp.pt/index2.aspx?MenuCode=FII, acedido a 23/04/13 
86 A natureza pública ou particular é determinada, respetivamente, pelos artigos 109.º e 110.º do Código dos 

Valores Mobiliários (republicado pelo Decreto-Lei n.º357-A/2007, de 31 de Outubro e alterado 
sucessivamente até ao Decreto-Lei n.º 63-A/2013, de 10 de Maio) 
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FII fechados de subscrição particular, e especialmente os que se destinam a um número de 

participantes inferior a cinco, beneficiam do facto de estarem menos condicionados a 

determinadas regras constantes no RJFII, conferindo uma maior flexibilidade e menor restrição 

quanto à composição do seu património.  

• FII Mistos : constituídos pelas duas categorias de participação (fixa e variável) das duas categorias 

de FII anteriores (art.º 3.º do RJFII), não podendo a parte variável ser superior à parte fixa (art.º 

50.º do RJFII). A vantagem deste tipo de FII reside na possibilidade de agregar capitais extra junto 

do público à composição de capital estável, sendo que a parte variável está sujeita a maiores 

restrições no que refere às subscrições e resgates, estando a comercialização das unidades de 

participação da parte variável dependente da realização integral da subscrição das UP 

correspondentes à parte fixa do capital (art.º 53.º do RJFII); 

Para além da classificação dos FII, há a referir alguns conceitos, entidades envolvidas e outros 

aspetos relevantes sobre os mesmos: 

Política de Distribuição e Rendibilidade : Ao nível da remuneração, os fundos podem ser de 

distribuição se os rendimentos gerados são distribuídos periodicamente pelos participantes na sua 

totalidade ou parcialmente, ou de capitalização quando os rendimentos são reinvestidos 

automaticamente, sem haver lugar a distribuição pelos participantes (art.º 22.º do RJFII). No caso dos 

fundos de capitalização, os rendimentos são acumulados no valor das UP até ao momento da 

liquidação do fundo. A política de distribuição tem que constar no Regulamento de Gestão do Fundo 

e disso depende a escolha do investidor face ao tipo de liquidez que procura (CMVM, 2012). 

Sociedade Gestora do FII : Trata-se de uma sociedade anónima cuja missão é administrar o fundo 

(ou fundos) em representação dos participantes, podendo também prestar serviços de consultoria no 

âmbito deste mercado (art.º 6.º do RJFII). Entre outras responsabilidades e sempre de acordo com o 

Regulamento de Gestão (elaborado e atualizado pela própria Sociedade Gestora), cabe a esta 

selecionar os investimentos a integrar o fundo; celebrar os respetivos negócios e operações 

necessárias inerentes a cada investimento; efetuar as diligências necessárias para a correta 

aplicação da política de distribuição de resultados; é também da sua responsabilidade a gestão das 

UP, desde a sua avaliação, emissão e reembolso juntamente com o depositário; efetuar a “escrita” 

contabilística (art.º 9.º do RJFII). Esta entidade também está autorizada a comercializar UP;  

Depositário : Entidade independente e sem qualquer sobreposição com a sociedade gestora, cuja 

relação é estabelecida por contrato. Ao depositário é confiada a totalidade do património do fundo em 

depósito ou em registo dos valores mobiliários do fundo, podendo ser uma instituição bancária. Cabe-

lhe também supervisionar a gestão do fundo; pagar a distribuição de resultados aos participantes e 

assegurar o reembolso dos resgates.  

Atividades do Fundo:  No que refere às atividades do fundo são permitidas, em geral, operações de 

aquisição de imóveis para arrendamento ou revenda e desenvolvimento de projetos de construção e 
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reabilitação de imóveis para, mais uma vez, revender ou disponibilizar para arrendamento (art.º 26.º 

do RJFII).  

Composição do Património dos FII Abertos e Fechados , em Geral : No que aos ativos dos FII diz 

respeito (art.º 38.º e art.º 46.º do RJFII), estes podem ser constituídos por imóveis e liquidez 

(numerário, depósitos bancários, etc.), desde que se garanta que pelo menos 75% do ativo seja 

constituído por imóveis. Quanto aos imóveis, estes podem ser, em geral, prédios urbanos ou frações 

autónomas. Ainda relativamente à composição do património, para os FII de capital aberto, os 

projetos de construção não podem representar mais de 25% do ativo total do fundo enquanto, para os 

FII de capital fechado o limite é 50% (ou 60% caso esses projetos se destinem à reabilitação de 

imóveis). Quanto ao valor de cada imóvel, este não pode representar mais de 20% do valor total dos 

ativos do FII (25% no caso do FII de capital fechado), o mesmo se aplicando no caso de imóveis 

arrendados. Por último, o endividamento não pode representar mais de 25% do ativo total para os FII 

de capital aberto e 33% no caso FII de capital fechado. 

Duração do Fundo : Relativamente à duração dos fundos, é importante salientar que os fundos de 

investimento fechados podem ser de duração determinada ou indeterminada sendo que, no caso de 

serem de duração determinada, não podem exceder os 10 anos, sendo permitida a sua prorrogação 

por períodos iguais ou inferiores ao inicial desde que esteja previsto no seu regulamento de gestão e 

os participantes assim o aceitem em assembleia de participantes (art.º 43.º do RJFII).  
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Anexo  B Delimitação do Projeto TIF para Buchanan Q uarter (GCC, 2011) 

 

Figura 15 – TIF Red Line Area de Buchanan Quarter 

 

Anexo  C Vista geral de Buchanan Quarter e zonas a intervencionar 

 

Figura 16 – Plano de intervenção para Buchanan Quart er 
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Anexo  D Ocupação Funcional do Quarteirão das Cardo sas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Frente urbana projetada para a Praça Almeida Garret t e primeiro troço da Rua das Flores  

 

Figura 18  - Alçado principal do Palácio das Cardosas (frente ur bana projetada para a Praça 
da Liberdade 

Figura 19 - Frente Urbana projetada para o Largo dos Lóios e Ru a Trindade Coelho  


