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A urbanização e a edificação em Portugal 
  
 Um regime jurídico retalhado e em ebulição desde a nascença e muitos 

outros regimes aplicáveis, num emaranhado descoordenado, desconexo, 
de difícil aplicação… 
 

 Um mundo labiríntico que é “facilitador” para os agentes que importaria 
regular e prejudica os agentes que deveriam orientar e zelar pela 
predominância do interesse público 

 
 Muita dificuldade (latina?) de assegurar o “comando público” do 

processo de construção da Cidade para os Cidadãos 

resultados desastrosos!  
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O quadro jurídico vigente nos domínios da urbanização e da edificação (1) 
  
 O regime jurídico da urbanização e da edificação, datado de Dezembro de 

1999, já foi alterado pelo menos onze vezes: 
 a última alteração é a que consta da Lei n.º 28/2010, de 2 de Setembro (primeira 

alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 
Março, que procede à décima alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro). Com efeito, o regime já tinha sido alterado pelas Leis n.os 13/2000, de 
20 de Julho, e 30-A/2000, de 20 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 
de Junho, pelas Leis n.os 15/2002, de 22 de Fevereiro, e 4-A/2003, de 19 de 
Fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de Agosto, pela Lei n.º 60/2007, de 
4 de Setembro, e pelos Decretos-Leis n.os 18/2008, de 29 de Janeiro, e 116/2008, 
de 4 de Julho… mas certamente se avizinham mais alterações (já solicitadas por 
inquérito aos Municípios)! 

 
 As alterações sucessivas geram instabilidade na aplicação, e mesmo 

quando consubstanciam melhorias, ficam sempre aquém dos objetivos… 



Voando sobre o(s) regime(s) jurídico(s) que interessa(m) à edificação e à urbanização 

Seminário Direito do Urbanismo e da Construção 
6 e 7 de dezembro de 2012 

O quadro jurídico vigente nos domínios da urbanização e da edificação (2) 
  
 A aplicação do regime jurídico faz-se conjugadamente com muitos outros 

regimes: 
• Legislação sobre regras técnicas de construção: Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas e diplomas específicos sobre especialidades (águas e 
esgotos, estabilidade, instalações elétricas, mecânicas, de telecomunicações e 
de gás, comportamento térmico, qualidade do ar nos edifícios, acústica, 
acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, segurança contra 
incêndios, etc.) 

• Regimes específicos para instalação e exploração de diversas atividades (os 
quais se estão progressivamente a adaptar ao ‘licenciamento zero’) 

• Regimes regulamentares municipais (planos municipais de ordenamento do 
território e regulamentos de urbanização e edificação) 

• Regimes decorrentes de servidões administrativas ou restrições de utilidade 
pública 
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O quadro jurídico vigente nos domínios da urbanização e da edificação (3) 
  
 Em síntese, temos um quadro jurídico labiríntico, sem critério, mudando 

a ritmos alucinantes, sem coordenação global e sem coerência, muito 
pouco SIMPLEX… 
 

 Tendência: que deixe de ser exigível o controlo prévio/licenciamento e 
que a declaração/comunicação prévia (ou equivalente), com fiscalização 
sucessiva, seja o regime mais corrente no futuro 
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O quadro jurídico vigente nos domínios da urbanização e da edificação (4) 
  
 Solução: seria preciso fundir este emaranhado num Código do 

Urbanismo! 
 O Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente 

(CEDOUA) organizou em 2002 um Colóquio sobre este tema… 

 
 E seria útil que os governantes percebessem que uma boa urbis não se 

faz tanto de leis (e de catadupas de alterações legislativas) quanto de 
boas práticas, de boa gestão urbana, de boa governança e de prevalência 
de valores e de princípios…  
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O quadro jurídico vigente nos domínios da urbanização e da edificação (5) 
  
 Um outro problema: as normas são em geral desenhadas para a nova 

edificação. Como a prioridade deve ser reorientada para a reabilitação 
urbana, há enormes dificuldades de adaptação das normas ao edificado 
existente… 
 

 Tudo se subsume ao disposto no artigo 60º do regime jurídico da 
urbanização e da edificação (proteção do existente), que nem sempre é 
compaginável com as normas específicas aplicáveis por força de muitos 
outros regimes 
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O quadro jurídico vigente nos domínios da urbanização e da edificação (6) 
  
 Finalmente, as questões do encurtamento dos prazos e da almejada 

desmaterialização…   
 

 O legislador entende, de um modo geral, que os custos de contexto de 
instalação de atividades ou as dificuldades de concretização de 
empreendimentos imobiliários residem no excessivo tempo de 
apreciação dos pedidos e na tramitação processual complicada… 
 

 A solução tem sido a do encurtamento “legal” (mas “real”?) dos prazos 
de apreciação (sem “castigo” para os pedidos incompletos ou 
desconformes) e a da criação de “riquíssimas” plataformas eletrónicas 
(que não desmaterializam os procedimentos tanto quanto seria desejável 
e que enriqueceram quem as desenvolveu…) 
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A praxis de aplicação do quadro jurídico (1) 
  
 A prática profissional revela-se difícil, pelo emaranhado de regras e pela 

ausência de estabilidade legislativa (colocando em crise a segurança 
jurídica) 
 

 O sistema assenta numa crescente responsabilização da sociedade civil, 
para a qual não me parece que estejamos totalmente preparados 
 

 O quadro sancionatório é também confuso e permissivo (por exemplo, 
ainda não se percebeu bem o que se ganhou com a definição de “crime 
urbanístico”) 
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A praxis de aplicação do quadro jurídico (2) 
  
 A forma vence a substância, tendo-se criado um maniqueísmo sem 

sentido, sem castigo para os prevaricadores e sem prémio para os 
cumpridores 
 

 No dizer do Prof. Doutor Fausto de Quadros, é “prioritária a criação (…) 
de uma mentalidade favorável ao cumprimento da lei, em vez de o 
Urbanismo continuar a ser, como é tantas vezes, um laboratório para 
experiências de tantos arquitetos mal preparados (…) ou um palco onde 
se exibem atores, públicos e privados, que concorrem uns com os outros 
no sentido de se saber quem engana mais quem…” 
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A praxis de aplicação do quadro jurídico (3) 
  
 A necessária interdisciplinaridade em matéria de concretização de 

operações urbanísticas de maior vulto não está totalmente assegurada 
 

 Com efeito, a arquitetura é para os arquitetos… 
 

 … mas os atos de engenharia só podem ser praticados por engenheiros! 
 

 É ainda difuso o papel reservado a outras profissões relevantes: juristas, 
arquitetos paisagistas, planeadores do território, urbanistas, topógrafos, 
cartógrafos, … 
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A praxis de aplicação do quadro jurídico (4) 
  
 Uma visão das equipas multidisciplinares: 
 

 
 

Engenharia Civil 

Paisagismo 

Direito 

Outras         
Profissões         
(topografia,        
cartografia,        

desenho,        
sistemas         

de informação)         

       Outras  
           Engenharias 

Arquitetura 

Economia 

Ciências Sociais 
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A dificuldade de assegurar o comando público (1) 
  
 Uma Administração desconfiada, com tiques centralistas, que prefere 

tutelar/inspecionar do que apoiar/apetrechar/descentralizar  
 

 A Administração Local mais reativa do que proativa, sempre a apagar 
fogos (as taxas e a proliferação do betão; as compensações em numerário em 

vez das cedências)… e pouco consequente na atuação reguladora 
 

 Para haver um papel liderante da Administração Local na intervenção 
urbana, é necessário garantir o controlo público sobre os solos 
necessários… sem disponibilidade de solos, as intervenções públicas planeadas 
sobre o território são difíceis ou impossíveis 

  



Voando sobre o(s) regime(s) jurídico(s) que interessa(m) à edificação e à urbanização 

Seminário Direito do Urbanismo e da Construção 
6 e 7 de dezembro de 2012 

A dificuldade de assegurar o comando público (2) 
  
 Apesar de tanta legislação e alteração legislativa (por exemplo, ao nível dos 

regimes jurídicos dos instrumentos de gestão territorial, das reservas agrícola e ecológica e 

dos recursos hídricos), falta uma lei regulamentadora dos solos atualizada e 
compatível com esses regimes, que trate as seguintes matérias: 

  

• conciliar a salvaguarda do solo vivo como recurso ambiental e produtivo, escasso e não renovável (ou 
infungível) com a oferta do solo urbano necessário para o desenvolvimento socioeconómico; 

• regular direitos e deveres dos proprietários e dos outros agentes que intervêm na ocupação, uso e 
transformação do solo; 

• clarificar as relações entre o direito de propriedade e o direito (e dever) de edificar, e entre o direito 
de edificar e uma repartição transparente, eficiente e justa dos custos de urbanização e das mais- 
-valias resultantes dos processos de infraestruturação, urbanização e edificação; 

• conter a expansão desordenada dos perímetros urbanos; 

• proceder ao controlo da especulação imobiliária e à normalização dos mercados de solos (evitando a 
expectância e o entesouramento dos terrenos, permitindo a sua disponibilização para fins públicos e 
promovendo a reabilitação urbana) 
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Conclusões  

Há demasiado direito do urbanismo com qualidade a menos… 

Há urbanismo a menos e demasiada falta de qualidade urbanística… 

A boa Cidade não se faz tanto de leis (e de catadupas de alterações legislativas) 
quanto de boas práticas, de boa gestão urbana, de boa governança e de 
prevalência de valores e de princípios 

As profissões associadas ao urbanismo e à construção devem dialogar mais e 
esclarecer melhor os seus papéis 

As práticas inadequadas devem merecer fortes penalizações  

Uma nova lei dos solos revela-se crucial 

A capacidade de intervenção municipal nos processos de transformação urbana 
exige a disponibilidade de solos para fins de interesse coletivo 
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