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1. Programa Municipal “Porto com Sentido” 
– Regime legal
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A Reabilitação Urbana

A «Reabilitação urbana» é uma forma de intervenção integrada sobre 

o tecido urbano existente, mantendo o património urbanístico e imobiliário 

e modernizando-o através de obras de remodelação ou beneficiação 

dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos 

espaços urbanos ou verdes de utilização coletiva e obras de construção, 

reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição dos edifícios.

“As cidades têm vindo a assistir 
à degradação progressiva 
das suas estruturas urbanas 
(Edifícios e espaços exteriores)”

“É imprescindível o desenvolvimento de processos 
de reabilitação urbana integrada, a qual não poderá 
realizar-se sem a participação de particulares, numa 
perspetiva de sustentabilidade dos processos.”
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O Programa de Arrendamento Acessível

o Nova geração de políticas de habitação

o Dar resposta às necessidades habitacionais da população com rendimentos intermédios

o Pretende-se a redução das despesas familiares com a habitação e o aumento da oferta 

de imóveis para arrendamento

o Dinamizar o mercado do arrendamento, estabelecendo-se maior equilíbrio entre o setor 

do arrendamento e a habitação própria

o Redução do mercado de arrendamento informal

o Segurança e estabilidade no arrendamento (designadamente através da subscrição obrigatória 

de apólices de seguro, no caso do Senhorio/Proprietário apólices de seguro de indemnização por 

falta de pagamento de renda e no caso dos Arrendatários de (i) indemnização 

por quebra involuntária de rendimentos e de (ii) indemnização por danos no locado

o )

o Maior atratividade do arrendamento habitacional
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O Regime Legal do Programa “Porto com Sentido”
Requisitos para Proprietários/Senhorios

A disponibilização de alojamento pode processar-se na modalidade de «habitação»

ou «parte de habitação» devendo os alojamentos cumprir as condições mínimas

de segurança, salubridade e conforto.

O limite do valor de renda («renda travão» que corresponde aproximadamente

a 80% do valor referência) é calculado tendo em conta as seguintes características

do alojamento:

Renda travão
corresponde
a 80% do valor
de mercado 

a) Área b) Qualidade do alojamento c) Certificação energética

d) Localização e) Valor mediano das rendas por m2.

Não podendo, contudo, ultrapassar os seguintes valores (por tipologia):

T1 — EUR 480 T2 — EUR 780 T3 — EUR 950
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O Regime Legal do Programa “Porto com Sentido”
Requisitos para Candidatos/Arrendatários

Pode candidatar-se a alojamento através do arrendamento acessível qualquer pessoa

(ou família) cujo rendimento anual seja inferior aos limites estabelecidos pela Portaria

n.º 175/2019, de 6 de Junho.

O valor de renda do alojamento a ser arrendado pelo agregado habitacional candidato

deve corresponder a uma taxa de esforço comportável, o qual pode situar-se

no intervalo entre 15% e 35 % do rendimento médio mensal do agregado.

Os estudantes (ensino secundário, profissional e superior) podem também candidatar-se

ao arrendamento de habitação ou de partes de uma habitação (quartos), desde que

sejam cumpridas determinadas especificidades.

Renda travão
corresponde
a 80% do valor
de mercado 
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O Build to Rent no “Porto com Sentido”

O Município do Porto passa a poder celebrar contratos promessa de arrendamento com investidores

que adquiram ou pretendam adquirir imóveis para execução de obras de reabilitação (conservação,

reabilitação ou edificação) e que estejam localizados em Áreas de Reabilitação Urbana (Aru’s).

Após a conclusão das obras e com a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização,

o Município celebrará, com os Proprietários o contrato de arrendamento definitivo com o objetivo

de submeter o imóvel ao Regime do Arrendamento Acessível, subarrendando o mesmo a um

Candidato/Arrendatário que preencha os respetivos requisitos.

O Município, tem, para já e numa fase inicial, um limite máximo de celebração de 200 promessas

de arrendamento (40 T1’s, 120 T2’s e 40 T3’s).

Imóveis com área bruta superior a 52 m2.

Os Proprietários apenas poderão candidatar os imóveis cujo projeto de arquitetura já se encontre

aprovado, tendo de obter o alvará de construção, no máximo até 31 de Dezembro de 2022,

e de ter as obras concluídas no prazo máximo de 3 anos a contar da data de celebração

do contrato promessa para celebrar o contrato de arrendamento definitivo.
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O Build to Rent no “Porto com Sentido”

As candidaturas são hierarquizadas de acordo com os seguintes critérios:

As obras serão acompanhadas pela Porto Vivo, SRU, cabendo a esta levar a cabo verificações técnicas 

após o início da obra, na sequência da emissão do alvará de autorização de utilização e no decorrer da 

obra, caso haja lugar a alguma alteração ao projeto.

Os contratos de arrendamento celebrados na sequência de promessa de arrendamento terão a duração 

de 5 (cinco) anos, podendo renovar-se automaticamente por igual período, por vontade do proprietário.

o Valor de renda por m2 de área bruta privativa;

o Relevância da intervenção para a execução das políticas de reabilitação e habitação do Município; e

o Prazo de execução previsto para a intervenção.
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2. Programa Municipal “Porto com Sentido” 
– Regime fiscal



Programa Municipal 

Porto com Sentido

P.10

IRS / IRC
Artigo 22.º das Condições Gerais 

Isenção de IRS/IRC 

o Rendas recebidas durante o prazo de duração do correspondente contrato.

o Aplicável apenas aos contratos cujo prazo seja igual ou superior a 5 anos.

Tributação-regra IRS

Prazo do contrato (ou renovação) Taxa IRS

geral 28%

= > 2 < a 5 anos 26%(1)

= ou > 5 < a 10 anos 23%(2)

= ou > 10 < a 20 anos 14%

= ou > 20 anos 10%

(1) Reduzida em 2 p.p. por cada renovação com igual prazo, até ao limite de 14 p.p. 

(1) Reduzida em 5 p.p. por cada renovação com igual prazo, até ao limite de 14 p.p. 
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IRS / IRC
Artigo 22.º das Condições Gerais 

Isenção de IRS/IRC 

o Rendas recebidas durante o prazo de duração do correspondente contrato.

o Aplicável apenas aos contratos cujo prazo seja igual ou superior a 5 anos.

Artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais: 

27. Ficam isentos de tributação em IRS e em IRC, pelo período de duração dos respetivos contratos, os

rendimentos prediais obtidos no âmbito dos programas municipais de oferta para arrendamento habitacional a

custos acessíveis […]

28. […] consideram -se programas municipais de oferta para arrendamento habitacional a custos acessíveis os

programas de iniciativa municipal que tenham por objeto contratos de arrendamento e subarrendamento

habitacional por um prazo mínimo de arrendamento não inferior a cinco anos e cujo limite geral de preço

de renda por tipologia não exceda o definido nas tabelas 1 e 2 do anexo I à Portaria n.º 176/2019, de 6 de junho

29. Em tudo o que não esteja previsto […] aplica-se o regime constante do Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de

maio, com as necessárias adaptações.

30. A isenção […] depende de reconhecimento pelo membro do Governo responsável pela área das finanças.
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IRS / IRC
Artigo 22.º das Condições Gerais 

Isenção de IRS/IRC 

o Rendas recebidas durante o prazo de duração do correspondente contrato.

o Aplicável apenas aos contratos cujo prazo seja igual ou superior a 5 anos.

Artigo 20.º do Programa de Arrendamento Acessível (D-L 68/2019): 

1. Estão isentos de tributação em IRS e IRC os rendimentos prediais resultantes de contratos de arrendamento

ou subarrendamento habitacional enquadrados no Programa de Arrendamento Acessível.

[…]

4. A cessação do enquadramento […] implica a perda total dos benefícios fiscais concedidos desde a data da

respetiva usufruição com a consequente obrigação de proceder à declaração desse facto para efeitos de

regularização da diferença entre o montante do imposto que foi pago em cada ano e aquele que deveria ter sido

pago, acrescida de juros compensatórios.
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IMI
Artigo 22.º das Condições Gerais 

Isenção de IMI

o Proprietários do imóvel dado de arrendamento no âmbito do Porto com Sentido ficam isentos 

de IMI durante o período de vigência do respetivo contrato de arrendamento.

Artigos 6.º, 14.º, 15. e 16.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 

Intermunicipais

Os municípios dispõem de poderes tributários relativamente a impostos e outros tributos a cuja receita tenham

direito, nomeadamente, a concessão de isenções e benefícios fiscais.



Programa Municipal 

Porto com Sentido

P.14

“Build to Rent”
Artigo 23.º das Condições Gerais 

Promessa de arrendamento de imóveis em ARU 

o Imóveis já existentes a serem sujeitos a obras de conservação/reabilitação.

o Imóveis a edificar.

Isenção de IMT 

o Estado de conservação 2 níveis acima do anteriormente atribuído (e tenha, no mínimo, um

nível bom).

o Cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica legalmente previstos.

o Reconhecimento da intervenção de reabilitação requerido conjuntamente com a comunicação 

prévia 

ou com o pedido de licença da operação urbanística.

Taxa reduzida de IVA (6%)

o Empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma específico, realizadas em

imóveis localizados em áreas de reabilitação urbana delimitadas nos termos legais.
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