
RESUMO 

Esta tese tem como objectivo demonstrar a pertinência da utilização de instrumentos fiscais nos processos 
de reabilitação de áreas urbanas degradadas.  

Inicia-se pela análise do debate teórico existente em torno das actuais políticas urbanas associadas à 
regeneração/reabilitação urbana, que têm adoptado algumas medidas fiscais de discriminação positiva dos 
territórios carenciados, como forma de atrair o investimento privado. São analisados também três modelos 
fiscais utilizados com sucesso na reabilitação de áreas urbanas degradadas, em três países anglosaxónicos.  

Seguidamente procede-se à descrição dos tributos contemplados no sistema fiscal português que incidem 
sobre a actividade urbanística e sobre o património, tendo como objectivo analisar as potencialidades da 
sua aplicação no processo de reabilitação urbana.  

A partir de casos de estudo que envolvem zonas históricas degradadas em seis municípios nacionais de 
média e grande dimensão, identificam-se e analisam-se os instrumentos fiscais que têm sido utilizados para 
efeito da sua reabilitação urbana, bem como os restantes programas e iniciativas destinados a esse mesmo 
fim.  

O desenvolvimento destas análises permite constatar que a utilização de incentivos fiscais na reabilitação 
urbana pode desempenhar um papel fundamental, sobretudo no contexto actual marcado pela existência de 
fortes restrições à realização de despesa pública.  

Conclui-se, assim, que no sistema fiscal Português existe ainda uma margem significativa, quer para 
melhorar e alargar os benefícios e agravamentos já instituídos, quer para introduzir novos incentivos 
fiscais, de apoio à reabilitação urbana.  

ABSTRACT 

The purpose of this work is to show the utterly importance of applying fiscal instruments in the physical 
regeneration of urban damaged areas.  

We did a meta-analysis of the recent urban regeneration policies, which have adopted positive fiscal 
discrimination measurements in urban damaged areas, as a way of attraction to private investment. Three 
successful, Anglo-Saxon, fiscal models used in the regeneration of urban damaged areas were analysed.  

The Portuguese fiscal instruments, focusing on urbanism activity and patrimony, are described and applied 
to the urban regeneration process.  

Six case studies of medium/big dimensions national municipalities, with damaged urban historical areas are 
presented. These cases allow us to identify the fiscal instruments used in urban regeneration, and 
understand their position in global measurements and programmes of the municipality.  

The fiscal benefits given by the municipalities and attributed for urban rehabilitation can represent a 
fundamental tool, mainly in the actual background characterized by the strong restrictions to the public 
expense.  

In conclusion, in the Portuguese fiscal system there are plenty of opportunities to improve the existing 
fiscal instruments for urban regeneration and to design new fiscal incentives.  


