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0. Considerações gerais 

Enquadramento no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

No cumprimento do disposto nas alíneas d), e) e f) do n.º 2 do artigo 107.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial [RJIGT], o Plano é acompanhado pelos elementos definidos nas 
referidas alíneas, respetivamente, Programa de execução das ações previstas, Modelo de 
redistribuição de benefícios e encargos e Plano de financiamento e fundamentação da 
sustentabilidade económica e financeira, apresentados de forma individualizada nos capítulos 
seguintes do presente documento. 

No entanto, e conforme previsto no n.º 5 do artigo 107.º do RJIGT “O conteúdo documental do plano de 
pormenor é adaptado, de forma fundamentada, ao seu conteúdo material.” Assim, para a execução deste Plano 
deve ter-se em consideração que a área de intervenção contém essencialmente espaço edificado, de 
estatuto privado, o que condiciona o Programa de Execução e Plano de Financiamento, bem como o Modelo 
de redistribuição de benefícios e encargos adotado.  

De facto, parte significativa do pouco espaço público e das infraestruturas abrangidas na área do Plano 
foram intervencionadas no âmbito do Programa Polis (cuja área de intervenção é bastante mais extensa) 
há pouco mais de dez anos, pelo que não é necessário programar a execução e o financiamento de 
quaisquer intervenções municipais. Na última década, parte da área do Plano, nomeadamente o Bairro 
de Troino, sofreu igualmente importantes obras de requalificação dos espaços públicos, levadas a cabo 
pelo Município com recurso a financiamento europeu. 

O Plano tem como objetivos principais a viabilização integrada de ações de iniciativa privada e servir 
como base ao desenvolvimento de estratégias de gestão que, também de forma integrada, possam 
alavancar processos de regeneração urbana. Ou seja, embora este Plano tenha sido elaborado com o 
pressuposto de o Município a breve trecho vir a encetar ações de execução nele enquadráveis, não 
existe nem integram este Plano um programa de intervenções municipais para esta área. 

 

Enquadramento na Área de Reabilitação Urbana de Setúbal 

Contudo o Plano tem condições para que a qualquer momento sejam definidas estratégias e ações que 
o desenvolvam de forma global ou parcial, mas integrada. Tal já acontece pelo facto de toda a área de 
intervenção se incluir dentro dos limites da Área de Reabilitação Urbana de Setúbal [ARU Setúbal], 
com aproximadamente 1558 695 m2, cuja delimitação foi aprovada pela Assembleia Municipal em 16 
de novembro de 2018 e publicada através do Aviso n.º 2436/2019, de 12 de fevereiro, com a correção 
da Declaração de Retificação n.º 280/2019, de 26 de março, alterando a delimitação constante no 
Aviso n.º 8580/2013 de 05/06/2013. 
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Área de Reabilitação Urbana de Setúbal. 

 

Em 21/12/2017 foi aprovada em Assembleia Municipal a Operação de Reabilitação Urbana [ORU] e 
o respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana [PERU] para a ARU Setúbal, tendo 
posteriormente sido publicada em D.R. de 12/02/2018 (Aviso n.º 2174/2018). 

A ORU foi assim aprovada através de instrumento próprio, contendo a definição do tipo de operação 
(sistemática) e o PERU, conforme previsto no artigo 17.º e com conteúdo programático expresso no 
artigo 33.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana [RJRU], ficando o município comprometido a 
promover a respetiva operação de reabilitação urbana, num período de 10 anos. 

Nos termos do disposto no artigo 20.º do RJRU, o município, enquanto entidade gestora, elaborará 
anualmente um relatório de monitorização da operação de reabilitação, o qual será submetido à 
apreciação da Assembleia Municipal. Da mesma forma, a cada cinco anos de vigência da ORU, 
submeter-se-á à apreciação da Assembleia Municipal um relatório de avaliação da execução da mesma, 
acompanhado, se assim se entender necessário, de uma proposta de alteração do respetivo 
instrumento de programação, sem prejuízo da possibilidade de alteração, também a qualquer 
momento, da própria delimitação da ARU. 

A ORU aprovada consiste na intervenção integrada de reabilitação urbana da área delimitada, 
dirigindo-se primacialmente à reabilitação do edificado, em grande maioria propriedade privada, mas 
conjugado com um forte investimento nos equipamentos, no espaço público e nas infraestruturas 
urbanas que sustentam todo o conjunto, num quadro articulado de coordenação e apoio da respetiva 
execução, tratando-se de uma operação sistemática de reabilitação urbana. 

A área destacou-se pela necessidade de intervenção eminente não só do edificado, mas como de todo 
o espaço urbano envolvente e área ribeirinha, constituindo fundamento suficiente para constituição 
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da ARU – Setúbal, devendo ser ativamente promovidas pelo município todas as intervenções 
tendentes à sua execução. 

Nos termos do disposto no RJRU, adotou-se como modelo de execução um Modelo Misto, por um 
lado de iniciativa dos particulares, ou seja, a reabilitação, na componente da intervenção no edificado 
deverá ser promovida pelos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos relativos aos 
imóveis abrangidos pela operação, que decorrerá na sequência da sua iniciativa própria ou pelo 
município através dos mecanismos legais previstos. Por outro lado, a execução está prevista por 
iniciativa da entidade gestora, nas ações que lhe cabem, pois, a gestão integrada da operação implica 
planeamento, programação, coordenação e articulação das ações previstas e a empreender. 

Neste sentido a entidade gestora, ao abrigo do n.º 1 do artigo 36.º do RJRU, é o Município de Setúbal, 
que assumirá diretamente a gestão da operação de reabilitação urbana. A operacionalidade das 
intervenções será assegurada no Departamento de Urbanismo, através da Equipa de Reabilitação 
Urbana criada para o efeito.  

A delimitação de uma área de reabilitação urbana teve, desde logo, como efeitos, a obrigatoriedade de 
definição dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património, 
designadamente o Imposto Municipal sobre Imóveis [IMI] e o Imposto Municipal sobre as 
Transmissões Onerosas de Imóveis [IMT] e conferiu aos proprietários e titulares de outros direitos, 
ónus e encargos sobre os edifícios ou frações nela compreendidos o direito de acesso aos apoios e 
incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, sem prejuízo de outros benefícios e incentivos 
relativos ao património cultural. 

A atualização do quadro de benefícios fiscais relacionados com a reabilitação urbana na ARU Setúbal 
tem derivado da estratégia nacional de apoio ao tema que resultou, em sede de orçamento de estado, 
em implicações diretas e alterações ao Estatuto dos Benefícios Fiscais [EBF], entre outros. 

Tem-se mantido discriminação positiva em sede de IMI, isentando o pagamento aos prédios urbanos 
localizados no interior da Área de Reabilitação Urbana delimitada, após ações de reabilitação urbana, 
conforme previsto no EBF em vigor. 

Para além deste incentivo de isenção, nos últimos anos, têm sido aprovadas em Assembleia Municipal, 
majorações e minorações do IMI para prédios urbanos localizados nos centros históricos de Setúbal 
e núcleos históricos de Azeitão e em ARU valores desde os 15 % até aos 50 % de redução para as 
minorações e agravamentos entre 15 % a 200 % para as majorações. São penalizados os prédios 
urbanos devolutos, em mau e péssimo estado de conservação (ruínas e degradados) e beneficiados os 
que mantêm o excelente e bom estado de conservação ou edifícios classificados como monumentos 
nacionais, de interesse público e municipal. Estas medidas são aprovadas anualmente por Assembleia 
Municipal, pelo que poderão sofrer alterações anuais. 

Têm-se mantido também isentas de IMT as aquisições de prédios urbanos ou frações autónomas 
destinadas exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa do 
prédio reabilitado, quando localizado na área de reabilitação urbana, conforme previsto no EBF. 

Finalmente, aplica-se um regime especial para as taxas administrativas municipais, destinado a 
incentivar a realização de operações urbanísticas relacionadas com a reabilitação urbana, que implica 
a revisão anual ao Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município de Setúbal 
[RTORMS]. Estão previstas isenções e redução para metade do seu valor da maioria das taxas 
administrativas referentes a operações urbanísticas, localizadas em ARU, que promovam a reabilitação 
urbana. 
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As medidas de incentivo à reabilitação urbana estão incorporadas e conciliadas nos diversos interesses 
previstos, no Código CIMI (artigo 112.º), no Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF artigos 45.º e 71.º), 
no Código do Imposto Municipal de Transações Onerosas de Imóveis [CIMT] e RTORMS. 
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1. Programa de execução das ações previstas 

No presente capítulo apresenta-se de forma individualizada o Programa de execução das ações 
previstas, de acordo com o disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 107.º do RJIGT, devidamente 
adaptado ao conteúdo material do Plano, conforme o previsto no n.º 5 do mesmo artigo. 

Assim, cabendo a execução do Plano maioritariamente aos privados e face ao que atrás ficou dito, 
deles ficará dependente a determinação do momento da respetiva execução. Assim, na área de 
intervenção, a concretização das operações previstas efetua-se mediante a iniciativa dos privados e 
obedecendo aos termos previstos no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

Em sequência da formalização junto do Município da intenção de realização de uma operação 
urbanística por parte dos proprietários ou outros interessados, o presente Plano prevê, como elemento 
indispensável ao processo de decisão, a necessidade de realização de uma Inspeção Prévia pela Câmara 
Municipal, com vista não só à aferição dos limites, bem como a identificação de elementos de edifícios 
com valor cultural e determinação exata dos elementos edificados que constituem o Edifício Existente. 

Da inspeção prévia resulta uma peça desenhada com a respetiva caracterização, efetuada sobre a 
cartografia topográfica que serve de base ao Plano e elaborada pelos serviços técnicos, que deverá ser 
entregue ao proprietário ou interessado e cujos elementos têm de ser tidos em consideração no 
projeto, apreciação e aprovação. 
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2. Modelo de redistribuição de benefícios e encargos 

No presente capítulo apresenta-se de forma individualizada o Modelo de redistribuição de 
benefícios e encargos, de acordo com o disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 107.º do RJIGT, 
devidamente adaptado ao conteúdo material do Plano, conforme o previsto no n.º 5 do mesmo artigo. 

Perante as especificidades da globalidade da área de intervenção, designadamente pelo facto de conter 
essencialmente espaço edificado consolidado, e por o espaço público abrangido ter sido recentemente 
alvo de obras de beneficiação, como atrás se referiu, o modelo adotado para a redistribuição de 
benefícios e encargos, designadamente o instrumento de perequação, não tem aqui aplicação direta.  

A perequação é realizada de uma forma indireta, por via do pagamento não só das taxas administrativas 
devidas pelo procedimento de controle prévio, mas sobretudo da taxa de reforço de infraestruturas 
urbanísticas aplicada proporcionalmente em função do aumento da área de construção, decorrente da 
aplicação do Plano. 
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3. Plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade 
económica e financeira 

No presente capítulo apresenta-se de forma individualizada o Plano de financiamento e 
fundamentação da sustentabilidade económica e financeira, de acordo com o disposto na alínea 
f) do n.º 2 do artigo 107.º do RJIGT, devidamente adaptado ao conteúdo material do Plano, conforme 
o previsto no n.º 5 do mesmo artigo. 

Assim, e conforme o exposto anteriormente, sendo dos proprietários a responsabilidade da execução 
do Plano, deles será, também, a responsabilidade pelo seu financiamento. 

Apesar de se entender que a execução do Plano depende essencialmente da iniciativa dos proprietários, 
este facto não impede os agentes públicos de promover, incentivar e gerir dinamicamente essa 
iniciativa, inclusive intervindo e participando ativamente no próprio mercado imobiliário, mas também 
recorrendo à implementação de programas específicos permanentes (como os coordenados pelo 
IHRU) ou de candidaturas (como os coordenados pelas CCDR). 

 


