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Os prédios urbanos ou frações autónomas, concluídos há mais de 30 anos ou 
localizados em Áreas de Reabilitação Urbanas (ARU’s), beneficiam dos 
seguintes incentivos, desde que preencham, cumulativamente, as seguintes 
condições:
- Sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios, promovidas nos termos do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro), ou do Regime excecional de reabilitação de edifícios e frações (Decreto-Lei n.º 
53/2014, de 8 de abril);

- Em resultado dessa reabilitação, o respetivo estado de conservação suba dois 
níveis, para um nível mínimo de “bom” (Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro);

- Sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica 
aplicáveis aos edifícios (artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo no disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 
53/2014, de 8 de abril).

Artigo 45.º, n.º 1 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, última atualização Lei n.º 114/2017 de 29/12



IMI (IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS) 

O IMI incide sobre o valor patrimonial tributário dos prédios rústicos e urbanos situados no 
território português, constituindo receita dos municípios onde os mesmos se localizam.
(Artigo 1.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis)

Isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), por um período de três anos, a contar 
do ano, inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, podendo ser renovado, a 
requerimento do proprietário, por mais cinco anos, no caso de imóveis afetos a arrendamento 
para habitação permanente ou a habitação própria e permanente. 
(Artigo 45.º, n.º 2 alínea a) do Estatuto dos Benefícios Fiscais, última atualização Lei n.º 114/2017 de 29/12)

A prorrogação da isenção de IMI, por mais cinco anos, está dependente da deliberação da 
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal.
(Artigo 45.º, n.º 6 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, última atualização Lei n.º 114/2017 de 29/12)

IMI - INCENTIVO DE REDUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE IMI (EM 10% E EM 30%)

O Município de Viseu, no âmbito da sua ação de incentivo à requalificação do património 
edificado situado na ARU, concede, anualmente e de forma automática, aos proprietários dos 
imóveis ou frações inseridos na zona de intervenção, uma minoração de 10% no valor da Taxa 
de IMI, sendo condição essencial que os mesmos se encontrem em bom estado de 
conservação.
Ainda, com vista a dinamizar e repovoar a ARU, os proprietários que possuam os seus 
prédios/frações arrendados de forma efetiva e em bom estado de conservação, podem 
beneficiar de uma diminuição cumulativa de 20%, perfazendo um total de minoração de 30%, 
no valor da taxa do IMI.

C O M O  F U N C I O N A

Todos os anos (no período entre junho e julho), a Viseu Novo contacta, formalmente, por 
correio, todos os proprietários de imóveis que se localizam na ARU, a fim de proceder à 
recolha da documentação indispensável à eventual obtenção deste incentivo, 
designadamente, a cópia do Modelo 3 e do Anexo F da Declaração de IRS do ano anterior, 
que pode ser remetida via correio, e-mail ou entregue pessoalmente, na sede da empresa. Por 
sua vez, os edifícios que não cumpram, satisfatoriamente, a sua função ou façam perigar a 
segurança de pessoas e bens, estando ou não ocupados, serão alvo de uma majoração de 
30% do valor da taxa de IMI.



IMT (IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS)

O IMT é devido pelas pessoas, singulares ou coletivas, para quem se transmitam os bens 
imóveis.

- Isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões onerosas de imóveis (IMT) para 
as aquisições de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente 
inicie as respetivas obras no prazo máximo de três anos, a contar da data de aquisição.
(Artigo 45.º, n.º 2 alínea b) do Estatuto dos Benefícios Fiscais, última atualização Lei n.º 114/2017 de 29/12) 

- Isenção de IMT, na primeira transmissão de imóveis que tenham sido objeto de 
reabilitação urbana e que se destinem ao arrendamento para habitação permanente ou, 
quando localizados em ARU’s, também a habitação própria e permanente.
(Artigo 45.º, n.º 2 alínea c) do Estatuto dos Benefícios Fiscais, última atualização Lei n.º 114/2017 de 29/12) 

IVA (IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO)

Beneficiam da taxa reduzida de 6% as empreitadas de reabilitação urbana, realizadas em 
imóveis ou em espaços públicos localizados em ARU, ou no âmbito de operações de 
requalificação e reabilitação de reconhecido interesse público nacional. 
(Verba 2.23 da Lista I anexa ao CIVA, redação da Lei n.º 64-A/2008, atualização Lei n.º 114/2017 de 29/12)

Aplica-se, ainda, a empreitadas de reabilitação de imóveis que, independentemente da sua 
localização, sejam contratadas diretamente para o Fundo Nacional de Reabilitação do 
Edificado (FNRE) pela sua sociedade gestora, ou pelo IHRU bem como, as que sejam 
realizadas no âmbito de regimes especiais de apoio financeiro ou fiscal à reabilitação de 
edifícios ou ao abrigo de programas apoiados financeiramente pelo IHRU.
(Verba 2.24 da Lista I anexa ao CIVA, artigo 237.º da Lei n.º 114/2017 de 29/12)

Beneficiam, ainda, da taxa reduzida de 6%, as empreitadas de beneficiação, remodelação, 
renovação, restauro, reparação ou conservação de imóveis, ou partes autónomas destes, 
afetos à habitação, com exceção dos trabalhos de limpeza, de manutenção, dos espaços 
verdes e das empreitadas sobre bens imóveis que abranjam a totalidade ou uma parte dos 
elementos constitutivos de piscinas, saunas, campo de ténis, golfe ou minigolfe ou instalações 
similares. 

Se, os materiais incorporados na empreitada, representarem um valor menor ou igual a 
20% do valor total da mesma, a taxa a aplicar será, na totalidade, a taxa reduzida.



No caso de os materiais representarem mais de 20% do valor global da empreitada:
- se na faturação emitida forem discriminados os valores dos serviços prestados (mão de obra) 
e dos materiais, deve aplicar-se a taxa reduzida aos serviços prestados, e às transmissões 
de bens (materiais) efetuadas, a taxa normal.
- se a fatura for emitida pelo preço global da empreitada, não tem aplicação, devendo o seu 
valor ser tributado globalmente à taxa normal.

NOTA: Estão excluídas deste benefício, as obras de reconstrução e de ampliação.
(Verba 2.27 da Lista I anexa ao CIVA)

IRS (IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES)

São dedutíveis à Coleta, em sede de IRS, até ao limite de 500€, 30% dos encargos 
suportados pelo proprietário, relacionados com a reabilitação de imóveis localizados em ARU 
ou imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos artigos 
27.º e seguintes do NRAU, que sejam objeto de ações de reabilitação.
(Artigo 71º, n.º 4 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, atualização Lei n.º 114/2017 de 29/12)

Tributação à taxa autónoma de 5% das mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS 
residentes em território português, sem prejuízo da opção pelo englobamento, decorrentes da 
primeira alienação, subsequente à intervenção, de imóvel localizado em ARU e de redução de 
taxas devidas pela avaliação do estado de conservação.
(Artigo 71º, n.º 5 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, última atualização Lei n.º 114/2017 de 29/12)

Os rendimentos prediais, auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território 
português, são tributados à taxa de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando 
sejam inteiramente decorrentes do arrendamento de:

- imóveis situados em ARU recuperados nos termos das respetivas estratégias de 
reabilitação;

- imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas de acordo com o 
NRAU, que sejam objeto de ações de reabilitação.
(Artigo 71, n.º 7 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, última atualização Lei n.º 114/2017 de 29/12)



RECONHECIMENTO PARA BENEFÍCIO DOS INCENTIVOS
ANTERIORMENTE DESCRITOS

O reconhecimento de intervenção para reabilitação deve ser requerido, conjuntamente, 
com a comunicação prévia ou com o pedido de licença da operação urbanística, cabendo  à 
Câmara Municipal competente ou, se for o caso, à entidade gestora da reabilitação urbana, 
comunicar esse reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do edifício ou 
fração, no prazo máximo de 20 dias a contar da data da determinação do estado de 
conservação resultante das obras ou da emissão da respetiva certificação energética, 
se esta for posterior.
(Artigo 45.º, n.º 4 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, última atualização Lei n.º 114/2017 de 29/12)

A anulação das liquidações de IMI e IMT e as correspondentes restituições são efetuadas pelo 
serviço de finanças, no prazo máximo de 15 dias a contar dessa comunicação.
(Artigo 45.º, n.º 5 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, última atualização Lei n.º 114/2017 de 29/12)

É da competência da Câmara Municipal, ou de outra entidade legalmente habilitada para 
gerir um programa de reabilitação urbana para a área de localização do imóvel, a 
comprovação do início e da conclusão das ações de reabilitação, incumbindo-lhes 
certificar o estado dos imóveis, antes e após as obras compreendidas na ação de 
reabilitação.
(Artigo 71.º, n.º 24 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, última atualização Lei n.º 114/2017 de 29/12)

CONCEITO DE ‘AÇÕES DE REABILITAÇÃO’
São as intervenções de reabilitação de edifícios, tal como definidas no RJRU (Decreto-Lei n.º 
307/2009, de 23 de outubro) em imóveis que cumpram uma das seguintes condições:
- Da intervenção resultar um estado de conservação de, pelo menos, dois níveis acima do 
verificado antes do seu início;
- Um nível de conservação mínimo ‘bom’ em resultado de obras realizadas nos quatro anos 
anteriores à data do requerimento, para a correspondente avaliação, desde que o custo das 
obras, incluindo imposto sobre valor acrescentado, corresponda, pelo menos, a 25 % do valor 
patrimonial tributário do imóvel e este se destine a arrendamento para habitação permanente.

NOTA INFORMATIVA



Apoios 
Financeiros      
à Reabilitação 
Urbana 



REABILITAR PARA ARRENDAR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL

D E S C R I Ç Ã O

O presente programa de empréstimo a longo prazo, direciona-se ao financiamento de 
operações de reabilitação integral (não de partes ou frações) de edifícios com idade 
igual ou superior a 30 anos, que após a requalificação se destinem, predominantemente, 
a fim habitacional, sendo permitida a existência de comércio e/ou serviços no piso 
térreo. As frações habitacionais e respetivas partes acessórias deverão destinar-se ao 
arrendamento, em regime de renda apoiada ou condicionada ou em qualquer outro 
regime de arrendamento, desde que o valor da renda praticada não exceda o valor da 
renda condicionada do fogo.
O programa viabiliza um empréstimo, que poderá corresponder até 90% do custo total 
da operação, podendo ser pago até 15 anos.

D E S T I N AT Á R I O S  E  C O N D I Ç Õ E S

Qualquer pessoa singular ou coletiva, de natureza pública ou privada, que seja proprietária de 
imóveis inseridos em Áreas de Reabilitação Urbana (ou fora, desde que cumpram os requisitos 
indicados em regulamento), sendo que os promotores não poderão ter dívidas por regularizar 
ao Estado (Finanças, Segurança Social e IHRU). As intervenções deverão iniciar-se no prazo 
de 90 dias após a assinatura do contrato de empréstimo e terminar no período de 12 meses.

C A N D I D AT U R A S

Para mais informações ou efeitos de candidaturas, aceda ao formulário eletrónico disponível 
no site do IHRU, em www.portaldahabitacao.pt ou contacto telefónico 808 100 024.



FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO (FNRE)

D E S C R I Ç Ã O

Destina-se a edifícios de entidades públicas do Estado, Municípios, entidades da 
sociedade civil com fins públicos e não lucrativos e entidades públicas privadas, 
incluindo pessoas singulares, com finalidade de reabilitação e rentabilização do 
património edificado, sem recurso a empréstimo.

C O M O  F U N C I O N A

Os interessados ficam detentores de Unidades de Participação do Fundo, no valor 
proporcional ao ativo (imóvel) que tenha disponibilizado. Os imóveis tornam-se objeto de 
avaliação e reabilitação, através da Fundiestamo – entidade gestora do fundo, e após um 
período de exploração, que permita a rentabilização do investimento, os mesmos podem ser 
alienados, havendo a possibilidade de conferir o Direito de Preferência na alienação, ao 
proprietário original. A rentabilidade do fundo, é posteriormente distribuída pelos participantes, 
na promoção das suas unidades de participação.

  



INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO E
REVITALIZAÇÃO URBANA (IFRRU 2020) 

D E S C R I Ç Ã O

Visa apoiar a reabilitação integral de imóveis que possuam idade igual ou superior a 
30 anos (ou, no caso de idade inferior, apresentem um nível de conservação igual ou 
inferior a 2, segundo o Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro), espaços ou 
unidades industriais abandonadas e, ainda, intervenções integrais em edifícios de 
habitação social. Todavia, as áreas territoriais abrangidas para benefício dessas 
ações de reabilitação devem corresponder a ARU’s ou PARU’s e, no caso de 
intervenções em edifícios de habitação social, estes deverão estar situados em 
Planos de Ação Integrais para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD).

B E N E F I C I Á R I O S

Pode candidatar-se ao IFRRU 2020 qualquer entidade, singular ou coletiva, pública ou 
privada. Os edifícios reabilitados podem destinar-se a qualquer uso, nomeadamente, 
habitação, atividades económicas e equipamentos de utilização coletiva.

PA S S O S  PA R A  A P R E S E N TA Ç Ã O  D E  C A N D I D AT U R A S

Passo 1 - Solicitar a emissão do Parecer Prévio Vinculativo ao Município, através de 
requerimento a fornecer pela Viseu Novo, designadamente ao Ponto Focal denominado para o 
efeito (Administrador Executivo da SRU).

Este Parecer permite fazer um enquadramento da operação a executar.

Passo 2 - Obter o Certificado Energético do Imóvel, antes e depois da intervenção. As 
operações apoiadas pelo IFRRU 2020 têm sempre de contribuir para um aumento do 
desempenho energético do imóvel reabilitado. Desta forma, o candidato deverá proceder à 
certificação do imóvel ou à atualização de certificado energético já existente, recorrendo a um 
dos peritos qualificados pela ADENE. Os peritos qualificados encontram-se instruídos para 
este efeito, bastando que dê a informação ao perito de que se pretende candidatar ao IFRRU 
2020.

Passo 3 - Formalizar o pedido de financiamento através de preenchimento de um Formulário 
de Candidatura, junto de um dos Bancos Selecionados para o efeito: 

Banco Santander Totta, Banco Português de Investimento (BPI), Millennium BCP e SPGM.

Para mais informações, consulte o Portal da Habitação.



PROGRAMA “EDIFÍCIOS MAIS SUSTENTÁVEIS”

D E S C R I Ç Ã O

Este programa visa o financiamento de medidas para promover a reabilitação, a 
descarbonização, a eficiência energética, a eficiência hídrica e a economia circular em 
edifícios, contribuindo para a melhoria do desempenho energético e ambiental dos 
mesmos. Destina-se a:
- Edifícios de habitação existentes, unifamiliares, bem como edifícios multifamiliares 
ou suas frações autónomas, construídos e licenciados para habitação, até 31 de 
dezembro de 2006, inclusive, em todo o território nacional.
- Edifícios de habitação existentes, unifamiliares, bem como edifícios multifamiliares 
ou suas frações autónomas, construídos e licenciados até 1 de julho de 2021, apenas 
para as intervenções que se enquadrem nas tipologias 3, 4, 5 e 6 do ponto 6.3 do 
respetivo regulamento.
- Excetuam-se do disposto nos números anteriores os imóveis da propriedade de 
pessoas coletivas.

Mais informações em www.fundoambiental.pt  |  Telf: 210 519 411  |  E-mail: edificios@fundoambiental.pt 

B E N E F I C I Á R I O S

São elegíveis pessoas singulares, que comprovem a qualidade de titular de qualquer direito de 
realizar as intervenções nos imóveis candidatos, incluindo os seus proprietários e 
coproprietários ou o cabeça de casal de herança indivisa.
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APOIO À RECUPERAÇÃO DE FACHADAS

D E S C R I Ç Ã O

O presente apoio destina-se a proprietários de prédios urbanos, situados na ARU de 
Viseu, como incentivo à recuperação e requalificação de fachadas.

C O M O  F U N C I O N A

O Município de Viseu concede incentivos financeiros para o restauro, limpeza e recuperação 
dos alçados que confinem com vias ou largos públicos, aos proprietários de edifícios que 
possuam condições de recuperação e/ou exista interesse na requalificação.

O incentivo é de 8 euros por m2 da área a beneficiar sendo que, esta será determinada 
pela altura e comprimento do alçado principal, incluindo vãos de portas e janelas.

Os interessados deverão solicitar ao Município, a atribuição do incentivo em impresso próprio, 
a fornecer pelos Serviços Municipais, sendo o pagamento do incentivo efetuado após 
conclusão dos trabalhos.



ISENÇÃO DE TAXAS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

D E S C R I Ç Ã O

O programa de Isenção de Taxas e de Procedimentos Administrativos surge como 
medida de estímulo à conservação do património.

C O M O  F U N C I O N A

A pintura das fachadas dos prédios urbanos, situados na ARU, pode ser feita com isenção de 
taxas e de quaisquer formalidades administrativas, desde que não se verifique alteração na 
fachada e nas cores, assim como, na reparação e substituição de caleiras ou algeroz, janelas 
e portas. Apenas dependerá de autorização municipal prévia a ocupação da via pública com 
andaimes ou materiais de construção, ficando, igualmente, esta ocupação isenta de 
pagamento de taxas.



PROGRAMA DE CORREÇÃO ACÚSTICA

D E S C R I Ç Ã O

Este programa tem como principal objetivo garantir a melhoria da qualidade de vida 
dos residentes em zonas de maior incidência de ruído noturno.

D E S T I N AT Á R I O S  E  C R I T É R I O S  D E  S E L E Ç Ã O

É direcionado a proprietários ou inquilinos de prédios/frações destinados a habitação, situados 
na Área de Reabilitação Urbana de Viseu, onde a fonte de ruído se localize num raio de 50 
metros em relação ao prédio/fração em causa. Aplica-se à caixilharia da fachada confinante 
com a via pública.

T I P O L O G I A  D A S  O P E R A Ç Õ E S  E L E G Í V E I S  E  R E S P E T I V O S  VA L O R E S  
M Á X I M O S  D E  C O M PA R T I C I PA Ç Ã O

- Substituição da caixilharia com vidro simples existente por caixilharia com vidro duplo, com 
desenho igual ao existente, 120€/janela; 

- Aplicação de material absorvente sonoro na caixa de estore, 15€/janela; 

- Introdução de uma segunda caixilharia interior classificada com vidro duplo, mantendo a 
exterior existente, 200€/janela; 

- Introdução de portadas pelo interior, 120€/janela.



PROGRAMA DE INCENTIVOS À RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS NA ARU

D E S C R I Ç Ã O

Este regime permite isentar ou reduzir as taxas municipais, relacionadas com obras 
de reabilitação:
- As obras que não impliquem um aumento da área ficarão isentas de taxas 
municipais;
- Caso a área seja ampliada, o Município propõe conceder a redução de taxas 
municipais até 50%.

D E S T I N AT Á R I O S

Qualquer interessado que pretenda realizar operações urbanísticas de reabilitação do seu 
imóvel, desde que o mesmo esteja localizado na ARU de Viseu.

As taxas referidas englobam:

- Licenciamento, comunicação prévia e autorização das operações urbanísticas;
- Emissão de alvarás que titulam as operações referidas;
- Por ocupação de domínio público, motivada por aquelas intervenções e/ou pela execução de 
obras de recuperação de fachadas;
- Realização de vistorias.



VISEU HABITA (PROHABIT)

D E S C R I Ç Ã O

Programa criado pelo Município, em articulação com a Habisolvis, que se destina à 
requalificação de imóveis degradados, construídos antes de 1980, que sejam 
habitação própria ou arrendada, a famílias carenciadas do concelho de Viseu. 

C O M O  F U N C I O N A

A habitação a reabilitar deverá corresponder à residência do candidato, não podendo 
encontrar-se devoluta. No que refere a fogos arrendados, o contrato de arrendamento deverá 
estar em vigor há pelo menos 5 anos, sendo que os inquilinos deverão estar autorizados pelos 
proprietários a realizar as obras de reabilitação e estes, por sua vez, não poderão aumentar o 
valor da renda por um período mínimo de 5 anos.

C O M PA R T I C I PA Ç Õ E S

A comparticipação processa-se sob a forma de subsídio a fundo perdido e não ultrapassa o 
valor de 5 000€ por habitação.

As comparticipações são processadas da seguinte forma: 30% após a aprovação da 
candidatura e 70% após a conclusão dos trabalhos, mediante apresentação de faturas, 
realização de vistoria e aprovação do relatório.

C A N D I D AT U R A S

O período de candidaturas funciona, geralmente, de 15 de janeiro a 15 de março. 

Os candidatos ficam obrigados a efetuar os trabalhos (conforme a candidatura), no prazo de   
1 ano, após a comunicação da aprovação.

Para mais informações, contacte a Habisolvis E.M., sita na Rua João Mendes nº 51 R/C Esq. - Tel. 232 471 069. 
Regulamento do programa disponível em www.cm-viseu.pt.



CONTACTOS

Rua da Paz nº 52, 1ºandar (Edifício do Banco de Portugal)
3500-168 Viseu
geral@viseunovo.pt | www.viseunovo.pt
Telf. 232 448 098
Telm. 965 097 314
 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

De segunda a sexta feira,
das 09H00 às 12H30  |  14H00 às 17H30


