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PR OPOSTA N,2 797/2020
Assunto: Aprovar a proposta de Delimitação da Zona de Pressão Urbanística para efeitos de
agravamento do Imposto municipal sobre Imóveis (IMI) em edifícios ou frações
devolutos
Pelouros: Urbanismo
Serviço:

DMU/DPU

Considerando que:
1- A Lei de Bases da Habitação (LBH) • Lei n.2 83/2019, de 3 de setembro· estabelece no seu
artigo 2.º que "todos têm direito à habitação, para si e para a sua famllia, independentemente da
ascendência ou origem étnica, sexo, língua, território de origem, nacionalidade, religião, crença,
convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, género, orientação sexual,
idade, deficiência ou condição de saúdew.

2· Competindo ao Estado "programar e executar uma polftica de habitação inserida em
instrumentos de gestão territorial que garantam a existência de uma rede adequada de
transportes e de equipamento social", bem como promover "o uso efetivo de habitações
devolutas de propriedade pública e incentiva o uso efetivo de habitações devolutas de
propriedade privada": cfr. artigo 2.2 da LBH.
3- Nos termos do artigo 21.º da referida Lei, para a boa execução da política local de habitação, os
municípios devem integrar a política municipal de habijação nos instrumentos de gestão
territorial, acautelando a previsão de áreas adequadas e suficientes destinadas ao uso
habitacional, e garantir a gestão e manutenção do património habitacional municipal,
assegurando a sua manutenção.
4- O Município de Lisboa tem em vigor a sua Estratégia Municipal de Habitação aprovada através
da Deliberação n.11 329/AMU2019, publicada no 5.2 suplemento ao BM n.2 1327 de 25n, que
sistematiza as carências, assim como a definição das prioridades das soluções preconizadas,
em função do diagnóstico efetuado e do regime de propriedade dos alojamentos.
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5- Através da Deliberação n.2 168/AMU2017, publicada no 3.2 Suplemento ao Boletim Municipal n.Q
1217, de 16/06, a Assembleia Municipal aprovou o Programa Renda Acessível, no âmbito do
qual é apresentada a fundamentação da sua necessidade e apresentado o diagnóstico das
falhas de mercado hab~acional no concelho de Lisboa.
6- Atendendo à fundamentação já constante na Estratégia Local de Habitação e no Programa
Renda Acessível, a Assembleia Municipal aprovou, através da Deliberação n.2 23/AMU2020, a
Declaração Fundamentada de Carência Habitacional.

7- A Declaração Fundamentada de Carência

Hab~acional,

nos termos do n.Q 6 do artigo 22.2 da

LBH, habilita o município a recorrer aos seguintes instrumentos:
a. ao reforço das áreas destinadas a uso habitacional nos PDM ou outros planos
territoriais:
b. ao condicionamento das operações urbanísticas privadas ao cumprimento das metas
habitacionais municipais definidas, na Carta Municipal de Habitação, para habitação
permanente e a custos controlados;
c. ao exercício do direito de preferência, nos termos da LBH e demais legislação aplicável.

8- Não obstante terem sido criadas as condições para a maximização da oferta habitacional, em
primeiro lugar, por via do aumento da oferta pública e, em segundo lugar, pelo incentivo à
dinamização da oferta privada, importa garantir que existem os instrumentos necessários para
uma efetiva mobilização de todos os recursos edificados existentes, especialmente em zonas de
pressão urbanística, em que se verifica uma dificuldade significativa no acesso à habitação pela
generalidade das famílias.
9· Com efeito, no que respeita aos imóveis devolutos, justifica-se uma ação mais interventiva no
estímulo à sua disponibilização, concorrendo, simultaneamente, para a concretização do seu
potencial económico e para o cumprimento da sua função social.
10- Com a aprovação do Decreto-Lei n.º 67/2019, de 21 de maio, criou-se a possibilidade de os
municípios agravarem significativamente a elevação da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis

(IMI) para os imóveis devolutos há mais de dois anos localizados em Zona de Pressão
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Urbanfstica, prevendo-se que a sua delimitação seja efetuada através de indicadores objetivos
relacionados, nomeadamente, com os preços do mercado habitacional, com os rendimentos das
fammas ou com as carências habitacionais detetadas.
11- O conceito de Zona de Pressão Urbanfstica (ZPU), introduzido no Decreto-Lei n.11 67/2019, de 21
de maio, está associado "a áreas em que se verifique uma dificuldade significativa de acesso à

habitação, seja por a oferta habitacional ser escassa ou desadequada face às necessidades,
seja por essa oferta ser disponibilizada a valores superiores aos suportáveis pela generalidade

dos agregados familiares sem que entrem em sobrecarga de gastos habitacionais face aos seus
rendimentoS'.

12- A delimitação geográfica da ZPU, conforme resulta do artigo 2.11- A, n.11s 2 e 3 do citado DecretoLei 67/2019, é fundamentada na análise de um conjunto de indicadores relativos a:
a. preços do mercado habitacional;
b. rendimentos das fammas;
c. carências habitacionais, incluindo a caracterização do parque habitacional.

13- Para o efeito, foi elaborado o relatório técnico, em anexo, no qual se desenvolveu e aplicou um
indicador de sfntese que mede o desfasamento entre a procura e a oferta habitacional, em cada
uma das freguesias de Lisboa, considerando os rendimentos disponfveis mensalmente por cada
tipo de famnia da Área Metropolitana de Usboa (AML) para arrendar uma habitação adequada a
preços medianos de mercado.
14- A AML corresponde à bacia de mercado habitacional do concelho de Lisboa atendendo, por um
lado aos fluxos pendulares existentes, e por outro, por se pretender atrair e fixar habitantes para
Lisboa, incluindo aqueles que já aqui viveram e que desejem regressar.
15- No referido relatório, concluiu-se que, em média, apenas 21,8% das famnias da AML consegue
arrendar habitação adequada, a preços medianos de mercado, no concelho de Lisboa.
Consoante os preços de mercado, em cada freguesia, o indicador referido varia entre 13%
(Freguesia da Misericórdia) e 30,6% (Beato), com exceção da Freguesia de Santa Clara com
39,5%.
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16- Estas fammas que conseguem aceder a uma habitação adequada, a preços medianos de
mercado em Lisboa, são, necessariamente, aquelas cujos rendimentos são os mais elevados,
isto é, as famnias das classes média alta ou superiores. O que significa que cerca de 80% das
famllias da AML não consegue aceder a uma habitação adequada em Lisboa.

17- Esta realidade contrasta com a existência de várias imoveis devolutos em Lisboa (7.500 artigos
matriciais onde se incluem habitações e outros tipos de utilizações), cuja disponibilidade no
mercado de habitação deve ser incentivada através de instrumentos de política pública,
nomeadamente de natureza tributária, tais como <> agravamento do IMI, nos termos previstos no
Decreto-lei n.2 67/2019, de 21 de maio.
18- Propõe-se assim que todas as freguesias do município de Lisboa sejam classificadas como
"Zona de Pressão Urbanística" para efeitos de agravamento do IMI, em edifícios ou frações
devolutos, sendo a receita daqui decorrente afeta ao financiamento das políticas municipais de
habitação, nos tennos do n.2 2 do artigo 112.2-B do Decreto-Lei n.º 67/:2019, de 21 de maio.
19- A adoção deste instrumento de política pública contribui duplamente para a prossecução dos
objetivos municipais de ampliação de reforço da oferta de habitação em Lisboa, porquanto não
só permite, no imediato, a obtenção de receita adicional afeta a este fim, como, a prazo, se
constitui como um incentivo à reabilitação do edificado degradado e do seu retomo ao mercado
habitacional.
20· O impacto esperado desta medida foi estimado numa melhoria da taxa atual de retorno de
imóveis devolutos ao mercado, que se situa atualmente em cerca de 7% ao ano, para uma taxa
de retorno que se estima entre 10% a 14% ao ano (cf. Impacto esperado da ZPU proposta no
Relatório Técnico em anexo).
21 - A implementação desta medida resulta ainda num acréscimo potencial de cerca de 85% da atual
receita do IMI relativa a imóveis devolutos identificados na cidade, correspondendo a uma
variação da ordem de grandeza máxima de 5,2 para 9,7 milhões de euros, sem considerar as
reduções e isenções previstas no CIMI para cada imóvel em concreto, e que por esse facto não

é possível estimar de forma precisa a receita potencial (cf. Impacto esperado da ZPU proposta
no Relatório Técnico em anexo).
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22- Nos termos do artigo 2.2-A do Decreto-Lei 67/2019, a delimitação geográfica da zona de pressão
urbanística é da competência da Assembleia Municipal respetiva, sob proposta da Câmara

Municipal, e é publicada através de aviso na 2.! série do Diário da República e divulgada no sftio
na Internet do município, bem como no respetivo boletim municipal.

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Usboa delibere, ao abrigo do disposto no n. o 3
do artigo 2.'1.A do Decreto-Lei n.2 67/2019, de 21 de maio:
Aprovar a proposta de Delimitação da Zona de Pressão Urbanística abrangendo todo o Concelho de
Lisboa, para efeitos de aplicação do artigo 112.!!. B do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis
em vigor, em conformidade com o documento em anexo à presente proposta, para submeter à
Assembleia Municipal.
Lisboa, 27 de novembro de 2020.

O Vereador
Ricardo Veludo

Assinado -por :
VELUDO

RICARDO······

Num. de ldentifKação Ovi~ • • • •
Data: 2020.11.27 15:28:53 +0000

.
: I CARTÃO
.:I
. • . • DE CIDADÃO

Anexos:
- Relatório de fundamentação da delimitação da Zona de Pressão Urbanística -Novembro 2020;
- Informação n.2 9/DPDMIDPU/DMU/CMU20.
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Gabinete do Vereacior-Rii:ár:dó Veludo

Informação: INF/9/DPDM/DPU/DMU/CMU20
Assunto: Proposta de delimitação de Zona de Pressão Urbanística

Concordo. Submeta-se a reunião de Câmara.
Nos termos e com os fundamentos constantes nos documentos, que se anexam ao presente
despacho.

O Vereador
Ricardo Veludo
Por delegação e subdelegação de competências
conforme Desp. Nº 99/P/2017, pubticado no 1° Sup. ao

B.M. n° 1240, de 23/1112017 alterado e repubncado pelo
Desp. ND120/P/2019, publicado no 52 Sup. Ao B.M. n2
1342, de 7/11/2019.

Assinado
VELUDO

ID •• • •

CARTÃO DE CIDADAO

DMU/DP/DPT - ARIMG/RM

Campo Grande, 25 -?i E 1749-099 Lisboa I tel 217 988 850/217 989 380 I e-ma~ ver.ricardo.veludo@cm-llsboa.pt

?ôl o

Informação: INF/9/DPDM/DPU/DMU/CMU20

Assunto: Proposta de delimitação de Zona de Pressão Urbanrstica

Exmo. Senhor
Vereador Ricardo Veludo,

Concordo com a presente proposta de delimitação de Zona de Pressão Urbanística, a
ser submetida a decisão em reunião de Câmara.

Rosália Russo
Diretora Municipal de Urbanismo

A5sinado por:
f'jum. de Identificação:
Data: 2020.11.14 17:40:51 +00'00'

ID • • • •

CHAVE MÓVEL

RltSSO

CÂMARA
MUNI CI PAL
DE
LI SBOA
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO URBANO

Informação:

INF/9/DPDM/DPU/DMU/CML/20

Assunto:

Proposta de delimitação de de Zona de Pressão Urbanística

Sr.ª Diretora Municipal,
Concordo, proponho que seja agendado em reunião de Câmara.

Paulo Pai s
Diretor do Departamento de Planeamento Urbano

2020.11.12
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Exmo. Chefe Divisao de Plano Diretor Municipal
Eng0 Gonçalo Belo
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INF/9/DPOMIDPUIDMUICMLJ20

2020-11-12

Assunto: Proposta de Delimi1ação da Zona de Pressao Urbanistica
lnfonnaçio
Foi publicado, no dia 21 de maio de 2019, o Decreto-Lei n.0
67/2019, que altera o Decreto-Lei n.0 159/2006, de 8 de agosto,
o qual regula a classificação de prédios urbanos ou frações
autónomas como devolutos, para efeitos da aplicação da Taxa do
Imposto Municipal sobre lm6vefs (IMI), criando condições

excecionais para o agravamento do IMI, em Zona de Pressão
Urbanfstlca (ZPU), a delimitar pelos municfplos nos termos fixados

no, agora aditado, Artigo 2°-A.
Apresenta, para o efeito, o conceito de "Zona de Pressão
Urban(stica" (ZPU) - "(...) aquela em que se verifique dificuldade
significativa de acesso à habitação, por haver escassez ou
desadequação da oferta habitacional face às necessidades
existentes ou por essa oferta ser a valores superiores aos
suportáveis pela generalidade dos agregados familiares sem que
estes entrem em sobrecarga de gastos habitacionais face aos

r- (Artigo 2°-A, n.

seus rendimentos (.••

0

1).

A delimitação geográfica da ZPU é da competência da Assembleia
Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, e é fundamentada
na análise de um conjunto de indicadores relativos a: I) preços do
mercado habitacional; ii) rendimentos das famOias; e III) carências
habitacionais, incluindo a caracterização do parque habitacional

http://www.cm-lisboa.pt

I tel. 217 989 540/881521
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dmu.dpu.dpdm@cm-lisboa.pt

(Artigo 2!' ~ A~, n.OS 2 e 3).

Para o efeito, o Departamento de Planeamento Urt>ano produziu o

documento, em Sf'!GXO. •Proposta de Delímitação da Z<>na de

Pressão Urbanfstlca - Para efeitos de agravamento dé IMI em
edificios ou frações devolutas - (OL n.0 159/2006. de 8 de agosto,
com redação dada peto OL n.• frlf20j9, de 21 de maio)" - , baseado

num lndlcador dé síntese que .mede o desfasamento· ern;re a
procura e a oferta ha~cional, no município de~'
Para o efeito, considerou-se que a potencial procura habitacional

éra constituída peto universo de 835.653 ·famiilas residentes na
Área Metropolitltna de lisbo8 (AML), confonne dados dos Censos
~011- (INE}. Adicionarmente, considerou-se que os

valores das

rendaS do mercado habitacional refletem o equilíbrio económico

entre a oferta e procura de alojamentos no munlcfplo de USboà.

ou seja, que Incorporam toda a infonnação as:sociada

8()S

rendimentos das famílias, à pressã.o turística e ao stock
habitacional existente, entre o~.

O indicador que se propôs estimar pa~q medir a, maior. o.u menor
dlflcufdad& de acesso à habitação, em tada uma das fregUesias
de LiSboa, corresponde à :percentagem de -diferentes tii'J<)Jogias de

famrnas. (Ja AML.: capazes-d e arrendar uma habitação .adéquada a
preços medianos de mercado.
A. distribui ção- dos rendimentos dispo·níveis, mensalmente, por
cada tipo de famlli~ para despe$a5 de habftae;ão foi determinada
pelos '2.0 ,

5.0 , 8.0 e· 9.0 decls do rendimento monetáriQ

an~;~al

lfquido. ·equivaiente~ por oomposlçào famitlar, da AML em 2017,

determinados no âmbito do Inquérito às Condições de VIda e

Rendímento (2018) pelo lNE (EU..SILC).
Foram, ainda, consideradas estimativas dos decls do rendimento
mensal disponível, para gastos habitacio·nais de cada tipo de
família, conside~ndo uma

taxa de esforço máxima de 30%, de

httrr/Lwww.cm-l{sboa.Pt I t~l·. .211989 540/881521 dmu.ápu.dpdm@lcm-llsboa.pt
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forma a que as f~milias não entrem em sobrecarga de gastos

habitacionais face aÇ)S seus ren(ilmentos.

Os valores medianos das rendas mensais, de cada tipo de
habitação, em cada wn.a das ~las de Usboa, foram

estimados através do prodLrto da~ r~petivas áreas de referência,

pelas medianas das rendas por meuo Quadrado de novos
contratos de arrendamento de alojamentos-familiares, nos últimos
12 meses,.I;)Ubltcad~ pelo lNE, _para cada ffeguesia de Usboa, no

2.0 ·semestre de ~019.

Com o objetivo de

~ir

o-.acésSo a

habitação em Usboa, foi

calcu~~ a percentagem .de fa:milias d8 AML que consegue

medianos de
uma das freguesias da cidade. ~ra -o efeito,

hat;J~çêo ad~da

arrendar uma

mercado, em cada

a preços

considerou-se o nível de rendimento a partir do qual as famílias da
AML

co~guem

pagar esse preço mediano, em cada freguesia,

admitindo uma taxa de esforço máxima de 30% do rendimento
familiar.
Coocluiu-se que! em média, apenas

21,8% da.s famílias da AML

consegue arrendar habitação adequada; a preços mootanos, no

munlcfpio de Lisboa. Consoante os. preços de
freg~esia, El$te

mer~do

em cada

Indicador varia ~ntre 13% e ~0%. para a totalidade

das freguesias dã cidade, com a. única exceção da freguesia. de

santa Clara (39,5%).
estas famfiías que conséguem aceder a uma habitação adequada,
a preços medianos de ·mercado em llsboéi1 são, ne00$$ar.i.arnent~;
aquelas cujas réndimentos são os maiS elevados. isto é, as
famílias das classes média alta ou superiores. Ou s~~. cerca de
80% das famftfas da-AML não consegue ~ceder a uma habitação

em Lisboa.

Esta realidade contrasta com a existência .de várias habitações
devoJutas

em

LiSboa

(cf.

Documento

em

anexo).

cuja
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disponibilidade deve ser incentivada através de instrumentos de
_
poii\Jca pública, tais como o agn~vamento do IMI', nos tennos
previstos no Decreto-lei n.11 67/201.9.

Assim, e decorrente do ·e$Jdo efetuado (documento em anexo),

propOe-se que todas as freguesias do municfpio de tísbo~ se~m
~rcadaS como "Zona

de Presslo UibanfstJca .. para efeitoS de

agravamento dQ IMI; ém ediffcios ou frações devolutas, sendo a

receita daQui decorrente afeta ao flnancfamento das potfticas

municipaiS de habite~o.

À consideRlção superior.

ATécnlcaSuperíor

htto.:J/www.cm~Usboá.pt I tel.

414

217 989 540/881521 dmu.dpu~dpdm@cm..tisboa.pt

Proposta de Delimitação da Zona de Pressão
Urbanística
-Para efeitos de agravamento de IMI em edifícios ou frações devolutas(DL n.º 159/2006, de 8 de agosto, com a redação dada pelo DL.

º 67/2019, de 21 de maio)

Câmara Municipal de Lisboa
Direção Municipal de Urbanismo
Departamento de Planeamento Urbano
novembro de 2020
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1. Sumário Executivo
O conceito de Zona de Pressão Urbanfstica, introduzido no Decreto-Lei n.2 67/2019, de 21 de
maio, está associado"(... ) a áreas em que se verifique uma dificuldade significativa de acesso à
habitação, seja por a oferta habitacional ser escassa ou desadequada face às necessidades, seja
por essa oferta ser disponibilizada a valores superiores aos suportáveis pela generalidade dos
agregados familiares sem que entrem em sobrecarga de gastos habitacionais face aos seus
rendimentos.(... )".
Este é um instrumento complementar aos restantes já criados, pelo municfpio de Lisboa, com
vista ao aumento da oferta habitacional e à regulação do mercado de habitação, mediante a
penalização da não disponibilização dos recursos construídos existentes.
Na situação de imóveis devolutos, há mais de dois anos, localizados em Zona de Pressão

Urbanística, este Decreto-Lei vem reforçar a sua penalização, através do agravamento,
significativo, da Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) que passa a ser elevada ao
sêxtuplo (agravada em cada ano subsequente em mais 10% até ao limite máximo de 12 vezes

da taxa inicial}.
As famílias de baixos rendimentos (abaixo do percentil 20% para a AML) normalmente só
conseguem aceder a habitação através de apoios sociais, nomeadamente através da atribuição
de habitação pública ou de subsídios para efeitos de arrendamento no mercado.
As famílias de rendimentos intermédios (entre os percentis 20% e 80% da AML) deveriam
conseguir aceder a habitação adequada, através de arrendamento ou aquisição no mercado, no
concelho de Lisboa (presumindo-se a existência de segmentos de oferta com escalões,
localizações e tipologia habitacional diversificada e adequada aos diferentes tipos de procura),
o que não se verifica.
Com o objetivo de medir o acesso a habitação em Lisboa, foi calculada a percentagem de famílias
da AML que consegue arrendar uma habitação adequada a preços medianos de mercado em
cada uma das freguesias da cidade (Quadro 5). Para o efeito, considerou-se o nível de
rendimento a partir do qual as famílias da AML conseguem pagar esse preço mediano, em cada
freguesia, admitindo uma taxa de esforço máxima de 30% do rendimento familiar.
Com esta análise constatou-se que, em média, apenas 21,8% das famílias da AML consegue
arrendar habitação adequada, a preços medianos de mercado, no concelho de Lisboa.
Consoante os preços de mercado em cada freguesia, este indicador varia entre 13% e 30%, para
a totalidade das freguesias da Cidade, com a única exceção da freguesia de Santa Clara (39,5%).
As famílias que conseguem aceder a uma habitação adequada, a preços medianos de mercado
em Lisboa, são necessariamente aquelas cujos rendimentos são os mais elevados, isto é, as
famílias das classes média alta ou superiores. Ou seja, cerca de 80% das famílias da AML não
têm rendimentos que lhes permitam aceder a uma habitação em Lisboa.
Esta realidade contrasta com a existência de vários imóveis devolutos (cerca de 7 500 artigos
matriciais) cuja disponibilidade deve ser incentivada através de instrumentos de política pública,
tais como o agravamento do IMI nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 67/2019.
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Por conseguinte, propõe-se que todas as freguesias do concelho de Lisboa sejam classificadas
como "Zona de Pressão Urbanística", para efeitos de agravamento do IMI, em edifícios ou

frações devolutos, sendo a receita daqui decorrente afeta ao financiamento das polfticas
municipais de habitação.
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2. Enquadramento
A Lei de Bases da Habitação (LBH), publicada no dia 3 de setembro de 2.019, tem como objeto a
definição das "(. .. ) tarefas fundamentais do Estado na efetiva garantia desse direito a todos os
cidadãos, nos termos da Constituição e dos compromissos internacionais do Estado Português

(... )".
De acordo com o n.2 2 do Artigo 3.2, da LBH, o Estado é responsável por " (. .. )programar e
executar uma política de habitação inserida em instrumentos de gestão territorial que garantam
a existência de uma rede adequada de transportes e de equipamento social(... )" e, no n.2 6, do
mesmo Artigo, o !Estado deverá promover "(... ) o uso efetivo de habitações devolutas de
propriedade pública e incentiva o uso efetlvo de habitações devolutas de propriedade
privada.(...

r. Aliás, a reabilitação urbana integra a Política Nacional de Habitação (Artigo 16.2,

nJ! 2), e os munidpios podem "(...) construir, reabilitar, arrendar ou adquirir habitações
economicamente acessíveis e promover a construção ou reabilitação de habitações a custos
controlados(...)" [Artigo 21.2, n.2 2, a) e b)].
A Lei de Bases da Habitação prevê, ainda, a criação de uma "Carta Municipal de Habitação"
(CMH), enquanto "(... ) instrumento municipal de planeamento e ordenamento territorial em
matéria de habitação, a articular, no quadro do Plano Diretor Municipal, com os restantes
instrumentos de gestão do território e demais estratégias aprovadas ou previstas para o
território municipal. (...

r. (Artigo 22.2, n.2 1).

A CMH deverá ser aprovada pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal e
inclui um conjunto de elementos, tais como: o diagnóstico das carências de habitação na área
do município; a identificação dos recursos habitacionais, nomeadamente os fogos devolutos,
degradados e abandonados; a definição dos objetivos, prioridades e metas a alcançar no prazo
temporal da sua vigência; a identificação dos agentes, públicos ou privados, a quem compete a
concretização das intervenções a desenvolver; o reforço das áreas destinadas a uso habitacional
nos Planos Diretores Municipais, entre outros (LBH, Artigo 22.2).
A LBH dá prioridade aos municípios, com Declaração de Carência Habitacional aprovada, no
acesso ao financiamento público destinado à habitação, reabilitação urbana e integração de
comunidades desfavorecidas (Artigo 22.2).
A CML submeteu à Assembleia Municipal de Lisboa (AML} a proposta de Declaração
Fundamentada de Carência Habitacional (Proposta n.2 870/CM/2019), nos termos e para os
efeitos previstos na Lei de Bases da Habitação, com base nas carências habitacionais
diagnosticadas na Estratégia Local de Habitação e no Programa Renda Acesslvel. Foi aprovada,
na AML, por unanimidade, e a Deliberação (n.2 23/AML/2020) foi publicada no 4.2 Suplemento
ao Boletim Municipal, n.2 1355, de 06 de fevereiro de 2020.
A Declaração Fundamentado de Carência Habitacional habilita o município, nos termos do n.2 6
do artigo 22.º da Lei de Bases do Habitação, a recorrer aos seguintes instrumentos: a) reforço
das áreas destinadas a uso habitacional nos PDM ou outros planos territoriais; b)
condicionamento das operações urbanísticas privadas ao cumprimento das metas habitacionais
municipais definidas na Carta Municipal de Habitação para habitação permanente e a custos
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controlados; e c) o exerdcio do direito de preferência, nos termos da presente lei e demais
legislação aplicável.
A LBH promove ainda o uso efetivo de habitações devolutas, exigindo a atualização do inventário
e a promoção do uso efetivo "(... )de habitações devolutas de propriedade pública e incentiva o
uso efetivo de habitações devolutas de propriedade privada, em especial nas zonas de pressão
urbanística(... )" (Artigo 28.2).

Deste modo, verifica-se o surgimento de novos instrumentos de fomento da oferta pública

e

privada de habitação, aos quais acresce a criação de um Fundo Nacional de Reabilitação do
Edificado, com vista a disponibilizar o património imobiliário público, devoluto, bem como

programas de arrendamento habitacional a custos acessfveis.
Nesta sequência, o Governo publicou, no dia 21 de maio de 2019, o Decreto-Lei n.2 67/2019 que
altera o Decreto-Lei n.2 159/2006, de 8 de agosto, o qual regula a classificação de prédios
urbanos ou frações autónomas como devolutos, para efeitos da aplicação da Taxa do Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI), criando condições excecionais para o agravamento do IMI, em
Zona de Pressão Urbanística (ZPU), a delimitar pelos municípios nos termos fixados no, agora

aditado, Artigo 2º-A.
No preâmbulo do Decreto-Lei n.2 67/2019 é reconhecida a Importância da Habitação para a
melhoria da qualidade de vida da população, para a revitalização e competitividade das cidades,
e para a coesão social e territorial, pelo que se identifica, como uma prática lesiva do interesse
público, a não disponibilização de imóveis (caso estes existam), sobretudo nas zonas de Portugal
onde se verifica uma maior dificuldade de acesso à habitação, nomeadamente por uma subida
dos preços insuportável para os rendimentos das famílias.
Logo, este Decreto-Lei cria a possibilidade de os munidpios agravarem, significativamente, a
taxa de imposto mu nlcipal sobre imóveis, devolutos, localizados em Zona de Pressão Urbanística
(Artigo 1.2 - Objeto). Apresenta, para o efeito, o conceito de "Zona de Pressão Urbanfstica" (ZPU),

aditando ao DL n.2 159/2006, de 8 de agosto, o Artigo 22-A.
Na situação de imóveis devolutos, há mais de dois anos, as alterações introduzidas por este
Decreto-Lei vêm reforçar a sua penalização, através do agravamento, significativo, da taxa de
IMI que passa a ser elevada ao sêxtuplo (agravada em cada ano subsequente em mais 10% até
ao limite máximo de 12 vezes da taxa inicial).
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3. Proposta de delimitação da Zona de Pressão Urbanística para efeitos
de agravamento do IMI
A Zona de Pressão Urbanístico (ZPU) é aquela em que se verifica uma dificuldade significativa de
acesso à habitação, por haver escassez ou desadequação da oferta habitacional face às
necessidades existentes, ou por essa oferta ser a valores superiores aos suportáveis, pela
generalidade dos agregados familiares, sem que estes entrem em sobrecarga de gastos
habitacionais face aos seus rendimentos. (n. 21 do Artigo 2.2 - A, aditado ao DL 159/2006, de 8 de
agosto, pelo DL n.º 67/2019, de 21 de maio).
A delimitação da ZPU deve ser fundamentada na análise de um conjunto de indicadores relativos
a: I) preços do mercado habitacional; ii) rendimentos das famUías; e iii) carências habitacionais,
incluindo a caracterização do parque habitacional (Artigo 2.2 - A-, n. 22).
O Decreto-Lei n.!! 67/2019 apresenta, no Anexo I, uma bateria de Indicadores que deverão ser
tidos em apreciação para a caracter ização das dinâmicas sociais, demográficas, habitacionais e
de mercado, do território em análise.
A delimitação geográfica da ZPU é da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da
Câmara Municipal (Artigo 2.2- A-, n. 23).
Para a definição da Zona de Pressão Urbanístico considerou-se que a dificuldade de acesso à
habitação pode ser operacionalizada através de um indicador de síntese que meça o
desfasamento entre a procura e a oferta habitacional no concelho de Lisboa. Para o efeito,
considerou-se que a potencial procura habitacional era constituída pelo universo de 835.653
famflias residentes na Área Metropolitana de Lisboa (AML), conforme dados dos Censos 2011
(INE). Adicionalmente, considerou-se que os valores das rendas do mercado habitacional
refletem o equilíbrio económico entre a oferta e procura de alojamentos no concelho de Lisboa,

ou seja, que incorporam toda a informação associada aos rendimentos das famílias, à pressão
turística e ao stock habitacional existente, entre outros.
Assim, o indicador que se propôs estimar para medir a maior ou menor dificuldade de acesso à
habitação em cada uma das freguesias de Lisboa corresponde à percentagem de famOias da AML
capaz de arrendar uma habitação adequada a preços medianos de mercado.
As famílias da AML foram classificadas de acordo com a tipologia apresentada no Quadro 1. A
tabela apresenta ainda o número de famUías classificada em cada tipo, segundo os Censos de
2011, o tipo de habitação considerado adequado para alojar o respetivo tipo de família, e a área
de referência considerada para cada t ipo de habitação.
Tl~losia de Famma
1 adulto
2adultos
3 ou +adultos
1 adulto e 1 ou+ crian~a s
2 adultos e 1 crlan~a
2 adultos e 2 crlan~as
2 :adultos e 3 ou + crianças
3 ou +adultos e 1 ou +cr ianças

N.2 Famílias

222.099
240.583
68.956
64.410
100.261
92.246
29.727
17.011

n~

de Hablta~o
TO
T1
T3
T1
T2
T2
T3
T4

Area da Habita~ o
35m2
52 m'
91 m'
52m2
72m2
72m2
91m2
105m2

Quadro 1 - Famílias na AML e respetiva Tipologia de Habit ação considerada adequada
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A distribuição dos rendimentos disponíveis mensalmente por cada tipo de família para despesas
de habitação foi determinada com base nos seguintes pressupostos e informações estatísticas:
a) Dados do 2.2, 5.!!, 8.2 e 9.2 decis do rendimento monetário anual liquido, equivalente
por composição familiar, da AML em 2017, determinados no âmbito do Inquérito às
Condições de Vida e Rendimento (2018) pelo INE (EU-SILC) e que se reproduzem no

Quadro 2;
b) Estimativa dos decis do rendimento anual Hquido de cada tipo de família tendo em conta
a sua composição e os seguintes coeficientes por adulto equivalente estabelecidos pelo
EU-SilC: primeiro adulto corresponde a 1; +0,5 por cada adulto adicional; e +0,3 por

cada criança;
c)

Estimativa dos decis do rendimento mensal líquido de cada tipo de família considerando
12 meses num ano;

d) Estimativa dos decis do rendimento mensal disponível para gastos habitacionais de cada
tipo de famflia considerando uma taxa de esforço máxima de 30%, de forma a que as
famílias não entrem em sobrecarga de gastos habitacionais face aos seus rendimentos
(ver Quadro 3);
e) Estimativa do 10.2 decil do rendimento mensal disponível para gastos habitacionais de
cada tipo de família adicionando ao valor do 9.2 decil a diferença entre os respetivos 9.2
e 8.!! decis (ver Quadro 3);
f)

Estimativa dos restantes valores da distribuição do rendimento mensal disponível para
gastos habitacionais de cada tipo de família por interpolação linear entre os pares de

decis adjacentes estimados anteriormente.
Tl~lo~~ de Família
1 adulto
2 adultos
3 ou + adultos
1 adulto e 1 ou + crian~as
2 adultos e 1 crian~a
2 adultos e 2 crlan~as
2 adultos e 3 ou+ crlan~as
3 ou+ adultos e 1 ou+ crianças

2.1 decil
5.781 €
7.523 €
7.913(
5.753€
7.822€
6.574 €
6.240€
6.10S €

S.tduil
9.620 €
12.122 €
12.209 €
7.978 €
11.770(
10.716 €
7.938€
9.S83 €

a.• decil
17.732 €
19.203 €
18.460 €
12.430 €
17.313 €
17.857 €
18.140€
14513 €

9.t decil
23.912 €
25.305 €
24.783 €
15.456 €
20.875 (
26.615 €
22.681 €
17.815 €

Quadro 2- Decis do rendimento monetário anual líquido equivalente por tomposição familiar na AML
(2017}

Tipologia de Famllia
1 adulto
2 adultos
3 ou +adultos
1 adulto e 1 ou+ crian~as
2 adultos e 1 crianka
2 adultos e 2 crian~as
2 adultos e 3 ou+ crian~as
3 ou + adultos e 1 ou + crianças

2.• decil
144,S3 €
282,11 €
39S,65 (
186,97 €
351,99 €
345,14 €
374,40 €
351,04€

5.1 decil
240,50€
454,58 (
610,45 €
259,29€
529,65 (
562,59 €
476,28€
551,02 €

8.!'decil
443,30€
720,11 €
923,00 €
403,98 €
779,09€
937,49 €
1.088,40€
834,50 €

9.1 decil
597180 €
948,94€
1.239!15 (
502,32 €
939,38€
1.397129 €
1.360,86 €
1.024,36 €

10.11 decil
752,30€
1.177,76 €
1.555,30 €
600,67€
1.099,67€
1.857,08€
1.633,32 €
1.214,23 €

Quadro 3- Deeis do rendimento mensal disponivel para habitação por tipo de familia na AML {2017)

Os valores medianos das rendas mensais de cada tipo de habitação, em cada uma das Freguesias
de Lisboa, foram estimados através do produto das respetivas áreas de referência, apresentadas
no Quadro 1, pelas medianas das rendas por metro quadrado de novos contratos. de
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arrendamento de alojamentos familiares nos últimos 12 meses, por Freguesia em Lisboa,
publicadas pelo INE, para cada Freguesia de Lisboa, no 2.2 semestre de 2019, tal como se
apresenta no Quadro 4.

Freguesia

€/m>

TO

T1

437,50

650,00

n

T3

T4

1.137,50

1.312,50

846,00

1.069,25

1.233,75

845,28

1.068,34

1.232,70

806,40

1.019,20

1.176,00

587,08

812,88

1.027,39

1.185,45

456,40

678,08

938,88

1.186,64

1.369,20

10,28

359,80

534,56

740,16

935,48

1.079,40

Belém

12,08

422,80

628,16

869,76

1.099,28

1.268,40

Benfi(;a

11,14

389,90

579,28

802,08

1.013,74

1.169,70

Campo de Ourique

13,98

489,30

726,96

1.006,56

1.272,18

1.467,90

Campolide

12,50

437,50

650,00

900,00

1.137,50

1 .312,50

Carnide

12,59

440,65

654,68

906,48

1.145,69

1.321,95

Estrela

14,00

490,00

728,00

1.008,00

1.274,00

1.470,00

Lumiar

11,14

389,90

579,28

802,08

1.013,74

1.169,70

Marvi la

10,86

380,10

564,72

781,92

988,26

1.140,30

Misericórdia

14,49

507,15

753,48

1.043,28

1.318,59

1.521,45

Olivai s

11,02

385,70

573,04

793,44

1.002,82

1.157,10

Parque das Nações

13,55

474,25

704,60

975,60

1.233,05

1.422,75

Penha de França

10,58

370,30

550,16

761,76

962,78

1.110,90

8,82

308,70

458,64

635,04

802,62

926,10

Santa Maria Maior

13,90

486,50

722,80

1.000,80

1.264,90

1.459,50

Santo António

14,25

498,75

741,00

1.026,00

1.296,75

1.496,25

São Domingos de Benfica

11,80

413,00

613,60

849,60

1.073,80

1.239,00

S~o Vlcente

12,50

437,50

650,00

900,00

1.137

..so

1.312,50

Concelho de Usboa

11,96

418,60

621,92

861,12

1.088,36

1.255,80

Ajuda

12,50

Alcântara

11,75

411, 25

611,00

Alvalade

11,74

410,90

610,48

Areei ro

11,20

392,00

582,40

Arroios

11,29

395,15

Avenidas Novas

13,04

Beato

Santa Clara

900,00

Quadro 4- Rendas medianas por Tipol-ogia de Habitação e Freguesia de Lisboa (euros/mês)

A distribuição do rendimento mensa I disponível para gastos habitacionais de cada tipo de família
da AML, conjuntamente com o tipo de habitação considerado adequado para cada tipo de
família, permitiram estimar a percentagem de famílias de cada tipo que é capaz de suportar o
arrendamento de uma habitação a preços medianos de mercado em cada Freguesia de Lisboa
(ver Anexo 1).
Por fim, a percentagem de famílias da AML que consegue arrendar uma habitação adequada a
preços medianos de mercado em cada uma das Freguesias de Lisboa foi estimada através do
somatório dos produtos do n.2 de famílias da AML de cada tipo (Quadro 1) pelas respetivas
percentagens que são capazes de suportar o arrendamento de uma habitação a preços
medianos de mercado na respetiva Freguesia, tal como se apresenta no quadro seguinte.
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Freguesia

N.•FamRias
161.772
190.676
191.064
213.543
209.662
143.507
255.485
177.919
216.130
118.227
161.772

% FamDias
19,4%
22,8%
22,9%
25,6%
25,1%
17,2%
30,6%
21,3%
25,9%
14,1%
19,4%

Carnide
Estrela
Lumiar

158.312
117.839
216.130

Marvila
M isericórdia
Olivais
Pargue das Na~ões
Penha de Fran~
Santa Clara
Santa Maria Maior
Santo António
Silo Domlnsos de Benfica
5ao Vicente
Concelho de Lisboa

228.205
108.313
221.305
129.172
241.289
329.912
119.783
112.978
188.737
161.772
182.5J3

18,9%
141%
25,9%
27 3%
13,0%
26,5%

Ajuda
Alcantara
Alvalade
Areeiro
Arroios
Avenidas Novas
Beato
Belém
Benflca
Cameo de Ourlgue
Cam~llde

152"
28,9%
39,5%
14 3%
13 5%
22,6%
19 4%

21,8%

Quadro 5 - Número e percentagem de famílias da AML capaz de arrendar uma hablta~o adequada a
preços medianos de mercado em cada uma das Freguesias de Usboa

Em suma, com o objetivo de medir o acesso a habitação em Lisboa, foi calculada a percentagem
de famílias da AML que consegue arrendar uma habitação adequada a preços medianos de
mercado em cada uma das freguesias da Cidade (Quadro 5). Para o efeito, considerou-se o nível
de rendimento a partir do qual as famílias da AML conseguem pagar esse preço mediano, em
cada freguesia, admitindo uma taxa de esforço máxima de 30% do rendjmento familiar.
Assim, em média, apenas 21,8% das famílias da AML consegue arrendar habitação adequada a
preços medianos no concelho de Lisboa. Consoante os preços de mercado em cada freguesia,
este indicador varia entre 13% e 30%, para a totalidade das freguesias da Cidade, com a única
exceção da freguesia de Santa Clara (39,5%).
Estas famílias que conseguem aceder a uma habitação adequada a preços medianos de mercado
em Lisboa são necessariamente aquelas cujos rendimentos são os mais elevados, isto é, as
famílias das classes média alta ou superiores. Ou seja, cerca de 80% das famllias da AML não
consegue aceder a uma habitação em Lisboa (Anexo 1).
Esta realidade contrasta com a existência de várias habitações devolutas em Lisboa (ver Anexo
2), cuja disponibilidade deve ser incentivada através de instrumentos de política pública~ tais
como o agravamento do IMI nos termos previstos no Decreto-lei n.º 67/2019.
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Por conseguinte, propõe-se que todas as freguesias do concelho de Lisboa sejam classifi.cadas
como "Zona de Pressão Urbanística" para efeitos de agravamento do IMI em ediffcios ou frações
devolutos.
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4. Impacto esperado da ZPU proposta
Para se antecipar os benefícios associados à adoção desta medida analisa-se de seguida os seus
impactos nas seguintes dimensões:
a) Reabilitação e conservação do edificado devoluto;
b) Retorno ao mercado habitacional de frações ou edifícios devolutos;
c) Sustentabilidade financeira.

Reabilitação e conservação do edificado devoluto
Para melhor se compreender o impacto esperado, a médio e a longo prazo, convém
conhecermos o estado de conservação dos edlffcios devolutos, das 24 freguesias que compõem
a Zona de Pressão Urbanística, ou seja, toda a cidade de Lisboa.
Da leitura da Figura 1, verificamos que apenas 9,7% dos edifícios devolutos existentes na ZPU

encontra-se em "excelente" (0,4%) ou "bom" (9,3%} estado de conservação. Mas, se
adicionarmos aqueles que se situam em estado "médio" (28,2%) obtemos cerca de 37,9%.
No entanto,

é de salientar que o somatório dos ediffcios que estão em "péssimo" (20,7%) ou

"mau" (40,9%) estado são quase a maioria - 61,6%. Apenas 0,4% dos edifícios devolutos estão
em "obras".

45,0
40,9
40,0
35,0
30,0

25,0

%
20,0
15,0
10,0
5,0
0,4

0,4

0,0
Excelente

Bom

Médio

Mau

Péssimo

Em obra

Figura 1- Estado de conservação dos edifkios devolutos situados na ZPU (cidade de Lisboa) (%}
Fonte: CML (UCT), abril de 2019

Desta forma, antecipa-se que ao implementar a ZPU proposta o retorno ao mercado imobiliário
de edifícios ou frações devolutas implicará em muitos .casos a execução de obras de conservação
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e ou reabilitação, contribuindo assim para a reabilitação do tecido edificado da cidade, melhoria
do desempenho energético dos edifícios e a criação de emprego, para além de uma maior oferta
de habitação.

Retorno ao mercado habitacional de frações ou edifícios devolutos
Pelos dados disponíveis no Departamento de Gestão do Edificado Privado (DGEP), o município
de Lisboa identificou cerca de 7.500 artigos matriciais devolutos (incluindo habitações e outros
t ipos de utilização-), à data de 26 de outubro de 2020 (Figura 2).
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Figura 2 - Evolução do número de artisos matriciais identificados como devolutos por ano
Fonte: CML (UCT), outubro de 2020

Foi realizada uma análise de sobrevivência ao período de tempo (em dias) que é esperado para
cada artigo matricial se manter devoluto, calculada com base nas datas dos respetivos
despachos de notificação e de arquivamento.
A linha contínua a azul da Figura 3 exibe a função de sobrevivência empírica determinada com
base na estatística de Kaplan-Me·ier1 para o total de artigos matriciais declarados como
devolutos desde 2007. Esta função define a probabilidade de um determinado artigo matricial
sobreviver (i.e., manter-se devoluto) durante um determinado período de tempo (em dias) a
contar da data de notificação inicial do artigo como devoluto. Assim, a título de exemplo verifica-

se que, passados cerca de 3 anos (1.095 dias), cerca de 21% retornam ao mercado e os restantes
79% mantêm-se como devolutos.

1 Goel MK, Khanna P, Klstwre J. (2010) Understanding survival analysis: Kaplan-Meier estimate. lnt J Ayurveda Res;1{4):274-278.
doi:10.4103/0974·7788.76794
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Figura 3- Função de sobrevivência dos artigos matriciais devolutos
Fonte: CML {Ucr), out ubro de 2020

A reta tracejada a vermelho, da Figura 3, corresponde ao melhor ajustamento da função de
sobrevivência emprrica, determinada através de uma análise de regressão linear, com um
coeficiente de determinação de 99%. A reta tem um declive negativo de cerca de 7% ao ano, ou
seja, em cada ano retornam ao mercado 7% dos artigos matriciais declarados como devolutos,
no ano anterior, considerando um agravamento do IMI ao triplo, conforme decorre do quadro
legal aplicado aos artigos analisados.
A evolução do número de artigos matriciais que são declarados como devolutos (linha a
vermelho) e daqueles que deixam de estar devolutos (linha a verde) é apresentada na Figura 4.
O respetivo saldo anual resulta na evolução já apresentada na Figura 2.
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Figura 4- Evolução do número de entradas e saídas de artigos devolutos
Fonte: CML {Ua), outubro de 2020

Desde 2015, tem-se verificado uma tendência de crescimento cada vez menor na identificação
de novos artigos matriciais devolutos, o que poderá indiciar que se está no limiar de identificar
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a totalidade dos artigos matriciais devolutos no concelho de Lisboa. Em média, nesse período,
foram declarados cerca de 400 novos artigos devolutos por ano; enquanto, no mesmo período,
saíram cerca de 1 000 artigos por ano porque deixaram de estar devolutos. Esta diferença
justifica a queda verificada desde 2015 (Figura 2) no número de artigos matriciais declarados
anualmente devolutos.
Assim, por um lado, é expectável que o número de artigos declarados devolutos por ano
continue a diminui r em Lisboa, nos próximos anos, a um ritmo semelhante ao que se verifica
desde 2015; e, por outro lado, é expectável que estes retornem ao mercado a uma taxa de 7%
ao ano caso se mantenha o agravamento de IMI para o triplo.
O efeito do agravamento do IMI decorrente da delimitação da ZPU (para o sêxtuplo, agravado
10% ao ano até ao máximo de 12 vezes a base) terá como consequência esperada uma
aceleração na taxa anual de retorno de artigos devolutos para o mercado, que se estima, no
máximo, igual ao dobro da atual (14% ao ano), e, previsivelmente, na ordem dos 10%/ano.

Sustentabilidade financeira
No sentido de se perspetivar a sustentabilidade financeira desta medida, com impactos
imediatos ao nível das receitas municipais decorrentes da cobrança do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI), que se encontram fora do mercado imobiliário, e aos quais se virá a impor um
maior agravamento de IMI por forma a incentivar o seu retorno à sua função social de suporte
à habitação, utilizaram-se os dados fornecidos pelo Departamento de Gestão do Edificado
Pri vado (DGEP), datados de 26 de outubro de 2020.

Unidades Territoriais Artigos Devolutos
,UITC
2213
1
UITCH
3135
496
UITN
956
;UITOC
UITOR
701
7501
Total

€
€
€
€
€
€

ValoriMI
744970,21
514925,85
112 928,81
168 762,48
196 324,26
1 737 911,61

IMI +Majoração
€
2 234 910,66
€
1544 777,39
€
338 786,27
€
506 287,67
588 973,06
€
5 213 735,05
€

J

Figura 5- Número de artigos devolutos; valor do IMI e valor do IMI com majoração
Font e: CML (UCT), out u bro de 20 20

As taxas de IMI aplicam-se nos termos do art.º 112º do Decreto-Lei n.º 287/2003 - 12/11 Aprova o CIMI (Código do Imposto Municipal sobre Imóveis):
- Taxa base - 0,3% - alínea c) do n.º 1 e n.º 5 do art.º 112º do DL n.2 287/2003:
"1 -As taxas do imposto municipal sobre i mó veis são as seguintes:
c) Prédios urbanos- de 0,3% a 0,45 %. (Redação da Lei n.!l 7-A/2016, de 30 de março)
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5 - Os municípios, mediante delíberação da assembleia municipal, fixam a taxa a aplicar
em cada ano, dentro dos intervalos previstas na alínea c) do n.º 1, podendo esta ser

º

fixada por freguesia. (Redaç6o da Lei n. 82-D/2014, de 31 de dezembro)".

- IMI em prédios devolutos- triplo do valor base- n.º 3 do art.º 1122 do DL n.º 287/2003:
"3- Salvo quanto aos prédios abrangidos pela alínea b) do n.!l 2 do artigo 11.º, as taxas
previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 são elevadas, anualmente, ao triplo nos casos:
(redação da Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro)
a) De prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano, ou prédios em
ruínas, como tal definidos em diploma próprio; (Redação da Lei n.º 119/2019, de 18 de
setembro)
b) Prédios urbanos parcialmente devolutos, incidindo o agravamento da taxa, no caso
dos prédios não constituídos em propriedade horizontal, apenas sobre a parte do valor
patrimonial tributário correspondente às partes devolutas. (Redação da Lei n.º
119/2019, de 18 de setembro)".

- IMI em prédios devolutos há mais de 2 anos localizados em Zona de Pressão Urbanísticasêxtuplo do valor base - art.º 112.º - B do DL n.º 287/2003:
"1 - Os prédios urbanos ou frações autónomas que se encontrem devolutos há mais de
dois anos, os prédios em rufnas, bem como os terrenos para construção inseridos no solo
urbano e cuja qualificação em plano municipal de ordenamento do território atribua
aptidão para o uso habitacional, sempre que se localizem em zonas de pressão
urbonfstica, como tal definidos em diploma próprio, estão sujeitos ao seguinte
agravamento, em substituição do previsto no n.º 3 do artigo 112.º: (Redação da Lei n.!!
2/2020, de 31 de março)
a) A taxa prevista na alfnea c) do n.º 1 do artigo 112.!! é elevada ao sêxtuplo, agravada,
em cada ano subsequente, em mais 10 %;
b) O agravamento referido tem como limite máximo o valor de 12 vezes a taxa prevista
na alfnea c) do n.!! 1 do artigo 112.9
2 -As receitas obtidas pelo agravamento previsto no número anterior, na parte em que
as mesmas excedam a aplicação do n.º 3 do artigo 112.º, são afetas pelos municípios ao
financiamento das políticas municipais de habitação."

Os atuais 7.500 artigos matriciais devolutos (Figura 5) correspondem a um valor de IMI base
total de cerca de 1,74 M€. No entanto, como a todos se aplica o atual agravamento de IMI fixado
no ·º 3 do art.º 1122 do DL n.º 287/2003, a receita potencial do município seria o triplo deste
valor (aproximadamente 5,21 M€, resultantes do agravamento de 300% do valor base, i. e. 200%
a mais do valor base).
Contudo, o valor real de IMI a receber é inferior, uma vez que diversos artigos matriciais
devolutos

têm

proprietários

isentos

de

pagamento

do IMI,

seja temporária

ou

permanentemente (Estado, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, empresas que adquirem para
revenda durante um período de três anos, entre outros) ou que beneficiam de redução de IMI
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(pessoas com fraco rendimento, famílias numerosas, entre outros), não sendo possível à CML
efetuar esta aferição dos valores uma vez que o reconhecimento das isenções é da competência
exclusiva da Autoridade Tributário.
O Decreto-lei n. 2 67/2019, de 21 de maio, adita ao Decreto-lei n!l 287/2003, de 12 de
novembro, o Artigo 1122-B., que determina que a taxa de IMI dos imóveis situados em ZPU é
elevada para o sêxtuplo, para imóveis devolutos há mais de 2 anos, agravada em cada ano
consecutivo em mais 10%, até um máximo de 12 vezes.
Dos cerca de 7 SOO devolutos, cerca de 1 000 (14%) foram declarados há menos de 2 anos,
enquanto os restantes 6 SOO (86%) encontram-se, assim, declarados há mais de 2 anos. Por
conseguinte, as receitas potenciais de IMI para o município, após a delimitação da ZPU proposta,
passam a ser 9,7 M€, desagregado em 9 M€ correspondentes a 86% dos devolutos com um
agravamento ao sêxtuplo em relação ao valor base, e em mais 0,7 M€ correspondentes a 14%
dos devolutos com um agravamento ao triplo em relação ao valor base.
Assim, conclui-se que, no imediato, a implementação desta medida resulta num acréscimo
potencial de 85% do valor do IMI relativo a devolutos existentes na cidade. Por conseguinte,
esta estimativa será possivelmente inferior, devido ao efeito positivo de aceleração do retorno
ao mercado imobiliário dos imóveis nestas condições.
No entanto, importa recordar que, nos termos fixados no n.2 2 do art.2 112- B, as receitas
obtidas com este novo agravamento, na parte que excede o triplo da base (que decorre do já
aplicado art.!! 1122 do CIMI), devem ser afetas pelo município ao financiamento de politicas
públicas de habitação.
Desta forma, a adoção deste instrumento de politica pública contribui duplamente para a
prossecução dos objetivos municipais de ampliação de reforço da oferta de habitação, em
Lisboa, porquanto não só permite no imediato a obtenção de receita adicional afeta a esta fim
como, a prazo, se constitui como um incentivo à reabilitação do edificado degradado e o seu
retorno ao mercado habitacional.
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5.1.

Anexo 1 - M etodologia Zona de Pressão Ur bani stlca
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5.2. Anexo 2- Evolução dos Fogos Vagos e Devolutos

Em Lisboa, o número total de alojamentos cresceu 30.917 (Quadro 1), entre 2001 e 2011. Este
crescimento correspondeu a um aumento de 10,6%, bem inferior ao registado no Continente
(15,9%) e na AML (14,8%).

Continente

AML

Concelho

2001

2011

2001

2011

2001

2011

Total de Alojamentos

4.866.373

5.639.257

1.295.832

1.487.858

293.064

323.981

Alojamentos Familiares Clássicos

4.832.537

5.621 .098

1.281.891

1.483.717

288.481

322.865

26.251

6.457

11.960

2.078

3.584

211

7.585

11.702

1.981

2.063

999

905

Alojamentos Familiares n:ío Clássicos
Alojamentos Coletivos

Quadro 1· Tipologia de alojamentos, 2001 e 2011
Fonte: lNE(Censos), 2001 e 2011

O número de alojamentos, neste intervalo intercensitário, aumentou, com maior expressão nas
antigas freguesias de Carnide, Lumiar, Ameixoeira e Santa Maria dos Olivais, situadas a norte e
oriente; nas antigas freguesias de Nossa Senhora de Fátima e São Sebastião da Pedreira, situadas
na área central; e nas antigas freguesias da Encarnação, Mártires e Santa Justa, situadas no
centro histórico.
Em 2011, foram recenseados, em Lisboa, 35.409 Alojamentos de Residência Secundórla/Uso
Sazonal, representando 11%, do total dos Alojamentos Familiares Clássicos- 322.865 (Figura 1).

1991

2001

2011

• Alojamentos Familiares Clássicos de Residência Habitual
• Alojamento Familiares Clássicos de Uso Sazonal +Ocupante ausente
li! Alojamento> Familiares Clássicos Vagos

Figura 1 -Alojamentos familiares clássicos segundo a forma de ocupação em Lisboa (N.!!)
Fonte: INE (Censos), 1991, 2001 e 2011
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Esta proporção é inferior à analisada para o total do Pais (19,5%) e quase idêntica à observada
na AML (11,5%), de acordo com os dados apresentados na Figura 2.
Face a 1991, os alojamentos de residência secundória, no município de Usboa, viram a sua
importância ampliada em 94,4%. Este fenómeno poderá conter diferentes explicações, entre
outras, para aqueles que são utilizados: i) em períodos de férias; ii) por estudantes; iii) pelas
pessoas que saíram, tanto por fenómenos de migração no país, ou de emigração; iv) por
trabalhadores sazonais ou que regressam ao seu local de residência no final de cada semana de
trabalho.

80

70
60
50

• Continente

40

8 AML
Iii Lisboa

30
20

10

o
Residência habitual

Uso sazonal ou residência
secundária

Alojamentos vagos

Figura 2 - Alojamentos familiares clássicos segundo a forma de ocupação (%) no Continente, AML e

Lisboa
Font e: INE (Censos), 2011

Segundo os Censos, em 2011, Lisboa dispunha de 50.209 alojamentos vagos2, o que representa
15,6% do total dos alojamentos existentes na área do munidpio.
A tendência de aumento do número de alojamentos vagos vinha a manifestar-se ao longo dos
últimos vinte anos, sofrendo um incremento de 100,8% em relação a 1991 (Figura 3).

2 O conceito do lN E para

"alojqmentó fàmmát váoõ" é aquele que, no momento de referência se encontra disponfvel
no mercado da habitação. Poder-se·ão considerar as seguintes situações: para venda, aluguer, demolição, em estado
de
deterioração
e
outros
motivos
(consultado
em
bups://www.lne. pt/bddXptoredhtdocs/mjnfo.jsp?v ar cd=0000772&11ngua=PII
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Figura 3· Alojamentos familiares clássicos vagos (N), 1991 a 2011
Fonte: lNE(Censos), 1991, 2001 e 2011

Do total de alojamentos vagos (50.209), em 2011, cerca de 15% encontrava-se para venda, 22%
para aluguer e 1% para demolição (Figura 4). Os restantes 62% estão identificados com a
categoria "outros", podendo-se concluir que permanecem "fora do mercado". Esta situação
poderá ter diferentes justificações, entre outras: i) investimento em imobiliário para

entesouramento; ii} falta de capacidade financeira para a recuperação/reabilitação; iii) a esperar
por decisões/orientações urbanísticas; e iv) a aguardar a evolução do mercado imobiliário, em
termos de arrendamento e/ou venda.

1%

15%
• Aioj . Familiares Clássicos Vagos
para Venda
•Aioj. Familiares Clássicos Vagos
para Aluguer

liAlo]. Familiares Clássicos Vagos
Outros
•Para demolir

Figura 4 • Alojamentos familiares clássicos vagos
Fonte: INE (Censos), 2011

Aquando da realização dos Censos de 2011, a maior concentração de aloj amentos vagos (Frgura
5) situava-se nas antigas freguesias do centro histórico: Castelo, Encarnação, Madalena, Mercês,
Santa Justa, Santos-o-Velho, Santo Estêvão, São José, São M iguel, São Nicolau e Sé.
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Figura 5 -Alojamentos familiares vagos por freguesias
Fonte: l NE (Censos), 2011

No entanto, não são de menosprezar os valores de algumas antigas freguesias das áreas centrais
da cidade e da frente ribeirinha, como por exemplo Santa Maria de Belém, Alcântara, Prazeres,
Beato, São João, entre outras.
De notar que, a legislação publicada ao longo dos anos, na área do património edificado,
apresenta um conceito diferente de "alojamento familiar

vago"- utiliza a noção de ')rações

autónomas devolutas"-, impossibílitando a comparação de dados estatísticos.
O Decreto-lei n.2 159/2006, de 8 de agosto, define como "devoluto" todo o prédio urbano ou
fração autónoma, que se encontrem desocupados durante um ano.
Com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.2 67/2019, de 21 de maio, o Decreto-lei n.2
159/2006, de 8 de agosto, que tinha como objeto a classificação de devoluto para efeitos de
aplicação da Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, direciona também agora esses efeitos
para políticas de habitação, veja-se para o efeito o n.!! 1, do Artigo 2.2

u ( ... )prédios

urbanos ou

[rações autónomas como devolutos, para efeitos da aplicação da taxa do imposto municipal
sobre imóveis {IMI}J bem como para as demais finalidades previstas por lei, relacionadas com
políticas de habitação, urbanismo e reabilitação urbana (. .. ) ".
A esse respeito surge também uma alteração ao Código do Imposto Municipal de Imóveis,
prevendo que as receitas obtidas pelo agravamento que excedam os 200%, sejam afetas aos
municípios para financiamento das políticas municipais de habitação (Artigo 112.2-B, n.!! 2,
CIMI).
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Atualmente encontram-se definidos como "Indícios de desocupação": a) a inexistência de
contratos em vigor com empresas de telecomunicações e de fornecimento de água, gás e
eletricidade; b) a inexistência de faturaç8o relativa a consumos de água, gás, eletricídade e
telecomunicações; c) a existência cumulativa de consumos baixos de água e eletricidade,
considerando -se como tal os consumos cuja faturação relativa não exceda, em cada ano,
consumos superiores a 7

rrr, para a água, e de 35 kWh, para a eletricidade; d) a situação de

desocupação do Imóvel, atestada por vistoria realizada ao abrigo do artigo 90J! do Decreto-Lei
n.P 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atuaJ (Artigo 2.2, n.!!2).

São os municípios que têm a incumbência de averiguar estas ocorrências, com base: I) em
vistorias; ii) e nas listas que as empresas de telecomunicações, gás, eletricidade e água enviam,
obrigatoriamente, aos munidpios, até ao dia 1 de outubro de cada ano, com a ausência de
contratos de fornecimento ou de consumos baixos, por cada prédio urbano ou fração autónoma,
através de comunicação eletrónica ou outro suporte informático.
Decorrente da aplicação do Decreto-Lei n.!! 159/2006, de 8 de agosto, e com base nestes
elementos, a Câmara Municipal de Lisboa tem procedido à análise dos dados enviados pelas
concessionárias, desde o ano de 2007 até à presente data.
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5.3. Anexo 3 - Casos de Estudo

Co nsiderou-se útil, para a maior perceção das implicações desta proposta de delimitação da

Zona de Pressão Urbanística, produzir simulações de casos de estudo.
Para o efeito, selecionaram-se sete imóveis declarados devolutos. Para cada um dos casos
explicitamos o valor patrimonial tributário, o valor do IMI sem agravamento, o valor do IMI
atualmente agravado (triplo da taxa base), o valor do IMI que resultará com a delimitação da
ZPU proposta (sêxtuplo da taxa base, para devolutos há mais de 2 anos} e do IMI que resultaria
se o imóvel em causa permanecesse devoluto nos próximos 10 anos (sêxtuplo da taxa base,
agravada, em cada ano subsequente, em mais 10%, até ao máximo de 12 vezes a taxa base).
1. Edifício totalmente devoluto desde 2007, situado na Travessa do Recolhimento Lázaro Leitão,
21, freguesia de São Vicente:
Val or Patrimonial - 746.373,88€
IMI base- 2.239,12€
IMI atual agravado ao triplo (base x 3)- 6.717,36€
IMI em Zona de Pressão Urbanística (ZPU) agravado ao sêxtuplo (base x 6) -13.434,73€
IMI em ZPU permanecendo devoluto nos próximos 10 anos (base x 12)- 26.869,46€

2. Edifício parcialmente devoluto desde 2011, na Rua da Bica do Sapato, 42, Freguesia de São
Vicente:
Valor Patrimonial - 115.072, 15€
IMI base - 345,22€
IMI atual agravado em mais 200% (base x 3) -1.035,65€
IMI Zona de Pressão Urbanrstica (base x 6)- 2.071,30€
IMI em ZPU permanecendo devoluto nos próximos 10 anos (base x 12) -4. 142,60€

3. Edifício parcialmente devoluto desde 2012 na Rua M aria Pia, 24A, Freguesia a Estrela:
Valor Patrimonial - 192.290,00€
IMI base- 576,87€
IMI atual agravado em mais 200% (base x 3) - 1.730,61€
IMI Zona de Pressão Urbanística (base x 6)- 3.461,22€
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IMI em ZPU permanecendo devoluto nos próximos 10 anos (base x 12)- 6.922,44€

4. Edifício totalmente devoluto desde 2013 na Rua Áurea, 95-107, Freguesia de Santa Maria
Maior:
Valor Patrimonial - 1.559.429, 71€
IMI base - 4.678,29(
IMI atual agravado em mais 200% (base x 3)- 14.034,87€
IMI Zona de Pressão Urbanfstlca (base x 6)- 28.069,73€
IMI em ZPU permanecendo devoluto nos próximos 10 anos (base x 12)- 56.139,47€

S. Edifício com fração(frações) devoluta(s) desde 2015 na Rua José da Purificação Chaves, 9,
Freguesia de Benfica:
Valor Patrimonial - 575.857,81€
IMI base-1.727,57€
IMI atual agravado em mais 200% (base x 3)- 5.182,72€
IMI Zona de Pressão Urbanfstica (base x 6) - 10.365.44€
IMI em ZPU permanecendo devoluto nos próximos 10 anos (base x 12) - 20. 730,88€

6. Edifício totalmente devoluto desde 2016 no Largo dos lóios, 10-11, Freguesia de Santa Maria
Ma ior:
Valor Patrimonial-1.763.792,05€
IMI base - 5.291,38€
IMI atual agravado em mais 200% (base x 3) -15.874,13€
IMI Zona de Pressão Urbanfstlca (base x 6)- 31.748,26€
IMI em ZPU permanecendo devoluto nos próximos 10 anos (base x 12) - 63.496,51€

7. Edifício totalmente devoluto desde 2017 na Estrada do Paço do Lumiar, 21, Freguesia de
Carnide:
Valor Patrimonial - 5.644.660,13€
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IMI base - 16.933,98€
IMI atual agravado em mais 200% (base x 3)- 50.801,94€
IMI Zona de Pressão Urbanística (base x 6) -101.603,88€
IMI em ZPU permanecendo devoluto nos próximos 10 anos (base x 12) - 203.207,76€
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