
HÁ MAIS DE TRÊS MIL
IMÓVEIS DEVOLUTOS
EM LISBOA
Prédios ao abandono atingem facilmente valores
de um milhão de euros ou mais

Câmara revela números mas esconde a lista dos edifícios

Já abriu concurso para programa de rendas acessíveis.
Maioria das casas situam-se em bairros municipais z/págs. 10-15



Habitação



Em Lisboa, o IMI vai ser
seis vezes mais caro
para os proprietários
de imóveis devolutos

MAFALDA GOMES

Prédios devolutos.
São mais de três mil
em Lisboa mas CML
nunca divulgou lista

As últimas contas da Câmara
Municipal de Lisboa, feitas

no ano passado, apontavam
para 3246 imóveis devolutos- abandonados e sem
condições de habitabilidade.

Q PSD pediu essa lista,
mas a mesma nunca

foi divulgada.

KTTA PEREIKA CARVALHO
rila. carvalho@iordine.pt

São duas faces do mesmo problema.
Se, por um lado, as rendas dos quar-
tos ou apartamentos parecem não ter
limite máximo e estão cada vez mais

caras, há também pela cidade de Lis-
boa centenas de prédios devolutos,
completamente abandonados, onde
efetivamente poderiam viver pessoas.

Basta uma pesquisa pelos sites de ven-
da de imóveis - e até pela plataforma
de classificados OLX - para ter noção
desta realidade. Bairro Alto, Arroios,
Campo de Ourique, Alfama, Graça,
Belém - há um prédio devoluto em
cada esquina e os preços de venda exce-
dem normalmente 1 milhão de euros.
O i solicitou à Câmara Municipal de
Lisboa o número de imóveis devolu-
tos atualmente existentes na cidade,

mas não obteve resposta. Aliás, a autar-

quia remete-se ao silêncio sempre que
questionada sobre este ou qualquer
outro assunto.

Os últimos números, anunciados em
outubro do ano passado, a propósito
da apresentação do orçamento da Câma-
ra Municipal para 2020, davam conta
de 3246 imóveis devolutos - um aumen-
to de cerca de 600 imóveis relativa-
mente a 2018, cuja contagem dava con-
ta de 2626 imóveis abandonados sem

condições de habitabilidade.
Em números, se cada prédio tiver

quatro andares e oito apartamentos,
são pelo menos oito famílias que pode-
riam viver ali. Segundo dados do Por-
data, em Lisboa cada casa é habitada
em média por 2,5 pessoas. Multiplican-
do estes números pelos imóveis devo-

lutos, a recuperação destes espaços
permitiria, por alto, alojar qualquer
coisa como 65 mil pessoas.

Para Lisboa, o orçamento para 2020
definiu que os proprietários de prédios
devolutos localizados em zonas de pres-
são urbanística - onde há pouca ofer-

ta e os preços são elevados - serão pena-
lizados no imposto municipal sobre
imóveis (IMI). Para os proprietários
dos imóveis abandonados sem condi-

ções de habitabilidade, o IMI vai ser



seis vezes mais caro. O objetivo é pres-
sionar os donos a fazer obras para
aumentar a oferta e baixar os preços
das rendas. Santa Maria Maior e São
Vicente são as zonas de maior pressão,
seguidas de Campo de Ourique, Santo
António, Estrela, Campolide e Miseri-
córdia. "Vamos penalizar todos aque-
les que mantêm edifícios devolutos não
utilizados em zona onde as pessoas
não têm oferta ou têm oferta a preços
incomportáveis em face da desregula-
ção do mercado", referiu João Paulo
Saraiva, vereador da Câmara Munici-
pal de Lisboa com o pelouro das Finan-

ças e Infraestruturas.
Os imóveis devolutos estão à vista de

todos, entre prédios, casas, ou-mesmo
palácios que um dia escreveram uma
história. No entanto, nunca foi divul-
gada a lista dos imóveis devolutos exis-

tentes na cidade de Lisboa. Existem
apenas números. Ao i, o vereador do

PSD João Pedro Costa revelou que o

partido tem pedido a lista descrita des-

de 2017, mas nunca obteve resposta.
"Ou essa lista não existe, ou existe e a
Câmara Municipal de Lisboa não quer
dar", disse o vereador social-democra-

ta, que considera que existe "uma inca-

pacidade de gestão" do património por
parte do município.

DEVOLUTOS PELO PAÍS No Orçamento
do Estado para 2020, aprovado na gene-
ralidade na passada sexta-feira, estão

previstas propostas relativas ao imó-
veis abandonados. O assunto está hoje
em discussão e o Governo de António
Costa faz questão de passar a mensa-
gem de que o património abandona-
do, afinal, não está esquecido, No docu-

mento é referido que a tutela preten-
de "reforçar a mobilização do património
devoluto para o Fundo Nacional de
Reabilitação do Edificado, com vista à
sua reabilitação e disponibilização para
arrendamento habitacional a custos
acessíveis". O Estado, "em vez de inves-
tir em fundos privados, vai investir
num fundo público que até vai recu-
perar património público deixado ao
abandono durante anos" para ser colo-
cado "no mercado a preços acessíveis",

disse no ano passado Pedro Nuno San-

tos, ministro das Infraestruturas e Habi-

tação.
Em Espanha, uma das estratégias

adotadas - tanto para combater o

excessivo número de imóveis aban-
donados como para fazer face à pro-
cura de habitação a preços acessíveis
- foi a aplicação de multas aos pro-
prietários dos edifícios abandonados
e degradados.

Imóveis abandonados
convertidos em residências
para estudantes

No final do ano,
um edifício devoluto
ardeu na Tapada
da Ajuda. O imóvel
constava da lista
para alojamento.

O tema dos imóveis devolutos
tem dado que falar e recuperar
os edifícios abandonados para
habitação é uma hipótese que
nem autarquias nem Governo
colocam de parte. No entanto,
estes imóveis multiplicam-se e
a degradação que sofrem com
o passar do tempo torna mais
difícil a sua recuperação. Exem-

plo disso é o edifício devoluto

que ardeu no final do passado
mês de dezembro junto ao Ins-
tituto Superior de Agronomia,
na Tapada da Ajuda, em Lisboa-
Este é um dos exemplos de cons-

trução que poderia ser recupe-
rada para alojamento de estu-
dantes, por exemplo, ao invés
de serem construídos ou recu-
perados outros imóveis longe
destas faculdades.

O edifício de quatro andares
situa-se junto ao Observatório
Astronómico de Lisboa, numa
zona classificada como de Inte-
resse Público em 2002, e está
abandonado há vários anos. O
seu interior foi vandalizado e

nem mesmo a colocação de tijo-
los para tapar as portas e jane-
las impediu as entradas. O edi-
fício continuou a ser invadido.

No decreto-lei publicado em
fevereiro do ano passado, onde
constam todos os imóveis para
intervenção no âmbito do Fun-
do Nacional de Reabilitação do
Edificado, é mencionado o edi-
fício do Observatório Astronó-
mico de Lisboa, o que leva a crer

que o edifício que ardeu estava
nos planos para ser convertido
numa residência.

O i contactou o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior para perceber se o imó-

vel que ardeu no final do ano
passado poderia ser recupera-
do e transformado em residên-
cia para estudantes, mas não foi

possível obter resposta até ao
fecho desta edição.

A falta de alojamento para estu-
dantes do ensino superior é uma
realidade da cidade de Lisboa,
assim como os preços que
aumentam todos os anos, tor-
nando-se esta uma despesa
incomportável para os jovens e
as suas famílias. No ano passa-
do, o antigo edifício do Ministé-
rio da Educação, localizado na
Avenida Cinco de Outubro, foi

entregue ao Plano Nacional de

Alojamento para o Ensino Supe-
rior (PNAES) para ser converti-
do numa residência para estu-
dantes.

O objetivo, diz o Governo na
nota explicativa da comissão da

especialidade a debater ama-
nhã, é duplicar o número de
camas disponíveis nos próximos
dez anos - até 2030, o Governo

quer 30 mil camas para os estu-
dantes do ensino superior de
todo o país, aproveitando edifí-
cios do Estado e imóveis devo-
lutos ao abrigo do Fundo Nacio-
nal de Reabilitação do Edifica-
do. "As novas camas já
disponibilizadas em 2019 refle-
tem um aumento inédito na ofer-

ta do alojamento para estudan-
tes a preços regulados, designa-
damente de 11% em Lisboa e 11%

no Porto", refere o documento,
Até ao final de 2021, o Gover-

no promete concluir obras que
se traduzem num total de 5197

camas - 1634 para a Área Metro-

politana de Lisboa, 1763 para o

Norte, 965 para o Centro, 379
no Alentejo, 200 no Algarve e
256 para as Regiões Autónomas.

Edifício devoluto junto ao ISA, em Alcântara, Lisboa




