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Resumo
Após décadas de praxis urbanística assente na expansão urbana, o desafio actual
é a actividade permanente e contínua de intervir na cidade pela reabilitação
urbana.
São dois, os diplomas que reiteram este apelo: o regime jurídico da salvaguarda
do património e o regime jurídico da reabilitação urbana. Em que medida se
poderá afirmar estarmos perante uma mudança de paradigma: da expansão
urbana à reabilitação urbana?
É sobre esta questão que se reflecte neste artigo.
1. Enquadramento das questões para reflexão
Após longos anos de uma praxis urbanística centrada na expansão urbana, surge
agora em Portugal o desafio de uma actividade permanente e contínua de
intervir na cidade centrada na reabilitação urbana.
Desde a década de 1990 que se delimitam os perímetros urbanos nos planos
directores municipais. Estas áreas incluem para além dos espaços urbanos
correspondentes

à

malha

urbana compacta,

os

espaços

urbanizáveis
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correspondentes às suas áreas de expansão urbana. Ora, a experiência tem vindo
a demonstrar que estas áreas de expansão urbana não só não estão esgotadas
como são muito maiores do que as necessidades de edificação ou de
urbanização que o país exige.
Um pouco por todo o lado, constata-se a existência de urbanizações recentes,
resultantes de iniciativas formais de operações de loteamento urbano, que
oferecem lotes e edifícios, para habitação ou outros fins e que, continuam por
vender, sem pessoas, actividades ou vivências. Neste contexto, desde 1998 que
a lei de bases do ordenamento do território e do urbanismo vem chamando a
atenção para a necessidade de conter os perímetros urbanos, ainda que na
prática, este apelo não tenha tido eco, factor ao qual não será porventura alheia a
demora nas versões revistas dos planos directores municipais.
Mais recentemente, desde 2009 dois diplomas legais vêm de modo afirmativo
reiterar o apelo da lei de bases. Trata-se do regime jurídico da salvaguarda do
património e do regime jurídico da reabilitação urbana.
Em que medida se poderá afirmar que estes diplomas representam uma
mudança de paradigma na intervenção na cidade, de uma praxis baseada na
expansão urbana para uma actividade permanente e contínua de reabilitação
urbana? Em que medida deverão os planos municipais, nomeadamente o plano
de pormenor, ser instrumentos activos e os primeiros agentes promotores da
reabilitação urbana?
2. A praxis urbanística da expansão urbana
As últimas alterações ao Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial vêm confirmar a tendência esboçada em 1998 no preâmbulo da Lei
de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo que
explicitamente apelava à contenção dos perímetros urbanos.
Na prática, os perímetros urbanos têm vindo a ser delimitados desde os inícios
da década de 1990 (com o Regime Jurídico dos planos municipais de
ordenamento do território, D.L. n.º 69/90 de 2 de Março, já revogado) nos
Planos Directores Municipais dos 308 municípios portugueses. Tais áreas
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correspondem em síntese ao somatório dos espaços urbanos e das suas áreas de
expansão urbana.
Desde então, são poucos os sinais ao nível dos planos municipais de
ordenamento do território que evidenciam o cumprimento ou um caminho a
seguir no sentido de responder a este apelo.
Por um lado, tardam as versões actualizadas (ou revistas) dos planos directores
municipais que definam os novos perímetros urbanos. Estes perímetros passarão
a ser os perímetros urbanos das áreas de urbanização programada
(preferencialmente urbanizadas de acordo com as linhas orientadoras dos planos
de pormenor e das operações de loteamento, concretizadas em propostas de
desenho urbano).
Por outro lado, não abundam os planos de pormenor que definam não apenas as
regras de execução da urbanização no sentido de minorarem as propostas
iminentemente desigualitárias entre os proprietários por eles abrangidos mas
também a aplicação da perequação à reabilitação urbana. A escassez destas
propostas é particularmente sentida nos espaços urbanos preexistentes,
consolidados para os quais se requer uma política urbana que compense os
promotores que reabilitam a cidade. A perequação aplicada à reabilitação
urbana deve compensar os promotores que reabilitam a cidade. Esta
compensação justifica-se porque a reabilitação urbana é o meio de preservar e
valorizar a memória doa lugares e com ela salvaguardar a identidade das
comunidades.
A experiência recente tem vindo a demonstrar, de um modo geral, que os
actuais perímetros urbanos são de dimensões muito maiores do que as
necessidades de edificação ou de urbanização reais.
Estima-se em 30 milhões, o número de habitantes que os perímetros urbanos
delineados em todos os Planos Directores Municipais em vigor poderão
comportar se forem erigidos todos os fogos neles previstos. Ora, este número, já
de si exagerado face aos cerca de 10 milhões de habitantes em Portugal (cujas
estimativas indicam a tendência para o decréscimo nas décadas que se
aproximam até aos cerca de 6 milhões de habitantes), assume maior dimensão
considerando o facto de não englobar os frequentes casos de edifícios de
habitação que proliferam, um pouco por todo o território, fora dos perímetros
urbanos.
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Neste contexto, é frequente dizermos que o diagnóstico há muito está traçado:
•

Perímetros urbanos sobredimensionados,

•

Urbanizações que vão ocorrendo dentro dos perímetros urbanos, muitas
vezes junto aos seus limites, sem qualquer continuidade à malha urbana
preexistente, dada a distância entre ambas;

•

Desperdício de infra-estruturas (redes de abastecimento de águas, redes
de drenagem de efluentes, redes de telecomunicações entre outras), e de
arruamentos viários e pedonais;

•

Criação de vazios urbanos que dificilmente algum dia serão edificados
ou urbanizados;

•

E claro, a promoção da especulação no mercado fundiário, num
aumento fictício dos preços do solo em espaço urbano.

Em suma os perímetros urbanos de dimensão excessiva têm sido um agente de
promoção da descontinuidade urbana e da especulação fundiária, vírus
indesejáveis do urbanismo em Portugal.

3. Reabilitação urbana: a mudança no paradigma de fazer a cidade
Tendo o apelo da Lei de Bases do Urbanismo ficado sem resposta, vem agora
impor-se, desde já por decreto, em recentes diplomas legais no domínio do
urbanismo, a contenção dos perímetros urbanos.
Esta imposição é exercida através de uma actuação em várias vertentes:
- Ao nível dos usos do solo. As novas regras entendem a extinção da classe de
espaços urbanizáveis, os únicos existentes que não sendo urbanizados, nem
estando neles essa tarefa programada poder-se-iam ou não transformar
(dependendo única e exclusivamente da iniciativa do seu proprietário) em
espaços urbanos. Esta transformação, poderia ocorrer de modo casuístico e
avulso, isto é, à margem de qualquer proposta de desenho urbano que
considerasse o aglomerado urbano no seu conjunto;
- Ao nível dos instrumentos de gestão territorial de detalhe. As modalidades
criadas para a figura do Plano de Pormenor são reforçadas nos espaços urbanos
existentes e consolidados. Este reforço manifesta-se na modalidade de Plano de
Pormenor de Reabilitação Urbana e na modalidade de Plano de Pormenor de
Salvaguarda do Património (para além dos quais resta a modalidade do Plano de
Pormenor do espaço Rural, e portanto, fora do perímetro urbano).
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Em suma, poder-se-á entender extinta a classe de espaços de expansão urbana,
os designados espaços urbanizáveis e as modalidades de planos de pormenor
para as áreas de expansão urbana (como o Plano de Pormenor de Alinhamentos
e Cérceas).
Estes dois factos, poder-se-ão entender como sinais inequívocos da emergência
de um novo paradigma de intervir na cidade em Portugal: a reabilitação urbana.

4. Princípios, políticas e instrumentos de reabilitação urbana
4.1 Conceito de reabilitação urbana
Por reabilitação urbana entendem-se as acções de intervenção nos espaços
urbanos consolidados, preexistentes com vista a manter no todo ou em parte
quer o património edificado quer o património urbanístico existente. A
reabilitação urbana implica ainda uma intervenção que promova a melhoria não
apenas dos edifícios mas também das infra-estruturas existentes, dos espaços
verdes e dos equipamentos de utilização colectiva.
Este entendimento das acções de reabilitação urbana diferencia-se das acções de
reestruturação urbana no sentido em que estas visam introduzir novos elementos
urbanos, bem como das acções de renovação urbana cujos objectivos são a
substituição dos elementos urbanos existentes.
Os princípios e instrumentos da reabilitação, reestruturação e renovação urbana,
esgotam as possibilidades de elaborar planos de pormenor em áreas urbanas,
dentro dos perímetros urbanos, confinadas aos espaços edificados e
urbanizados:
- O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (D.L. n.º 307/2009 de 23 de
Outubro) que regulamenta o conteúdo do Plano de Pormenor de Reabilitação
Urbana;
- O Regime Jurídico da Salvaguarda do Património Cultural (D.L. n.º 309/2009
também de 23 de Outubro) que regulamenta o conteúdo do Plano de Pormenor
de Salvaguarda (PPS).
No 1.º caso, refere-se que a reabilitação urbana é hoje “uma componente
indispensável da política das cidades” (in preâmbulo do D.L. n.º 307/2009) e da
habitação, estabelecendo-se duas modalidades para que (a mesma) se possa
concretizar: a reabilitação urbana simples da responsabilidade e a expensas dos
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proprietários e a reabilitação urbana sistemática definida em sede de Plano de
Pormenor de Reabilitação Urbana.

4.2 Os dez princípios da reabilitação urbana
São estabelecidos dez princípios, comparáveis aos dez mandamentos da
reabilitação urbana que passam a orientar estas acções: (no art. 4.º do D.L. n.º
307/2009)
- Princípio da responsabilização - de acordo com o qual a reabilitação urbana é
uma tarefa dos privados, que está a cargo dos proprietários;
- Princípio da subsidiariedade – segundo o qual a reabilitação urbana é
reconhecida como uma acção de interesse geral mas, financiada pelo
funcionamento do ‘livre’ mercado e não à partida por fundos públicos, em que
as soluções unilaterais devem ser a última ratio;
- Princípio da solidariedade intergeracional – que entende a reabilitação urbana
como uma acção na qual se transfere a factura financeira da sua realização para
a geração seguinte;
- Princípio da sustentabilidade – num entendimento tripartido do termo, em
termos financeira, sociocultural e ambiental, segundo a qual cada um dos
intervenientes contribui com o que tem para a reabilitação urbana, num
processo que deve financiar-se a si próprio;
- Princípio da contratualização – entendido como uma forma de agilizar a
execução das operações de reabilitação urbana,
- Princípio da equidade - repostado à perequação estabelecida nos instrumentos
de gestão territorial e aos fundos de compensação;
- E por fim, os princípios da integração, da coordenação, da protecção do
existente e da justa ponderação.
Nos conteúdos atribuídos ao Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana
encontram-se a tarefa de identificar as necessidades de reabilitar, modernizar ou
demolir edifícios, infra-estruturas urbanas, equipamentos e espaços verdes de
utilização colectiva (de acordo com a redacção da alínea d), do art. 24.º do D.L.
n.º 307/2009).
No caso do PPS, refere-se a pretensão de compatibilizar a protecção do
património cultural; entenda-se os bens imóveis classificados, os bens imóveis
em vias de classificação e as zonas de protecção; “com o ordenamento do
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território e o desenvolvimento sustentável”, isto é, com o conteúdo do Plano de
Pormenor de Salvaguarda. Este conteúdo deverá centrar-se no interesse cultural
relevante do bem imóvel de cariz histórico, paleontológico, arqueológico,
arquitectónico, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou técnico (de
acordo com a redacção do art. 21.º, do D.L. n.º 309/2009).
Quantos às zonas de protecção prevê-se que possam ser delimitadas a curto
prazo através da zona especial de protecção provisória e através de uma espécie
de zonamento ou gradiente que inclui a zona geral de protecção (os 50 metros
contados a partir dos limites externos do bem imóvel). A zona especial
provisória de protecção, poderá incluir zonas non aedificandi e a zona de
sensibilidade deverá estabelecer uma graduação para as restrições a impor (de
acordo com o art. 43.º, do D.L. n.º 309/2009).
São pois inequívocos os sinais de políticas de cidades que apelam à reabilitação
urbana das áreas consolidadas em detrimento da criação de novas áreas de
expansão urbana.

5. Os planos de pormenor como instrumentos de reabilitação urbana
5.1 Contexto económico difícil
Num momento de crise económica e financeira, como irão os proprietários
reagir à intimação de procederem à reabilitação dos seus imóveis?
Quais os desafios que se colocam aos imóveis a reabilitar colocados à venda no
mercado pela “venda forçada” (um dos incentivos à reabilitação urbana
estabelecidos no D.L. n.º 307/2009) num momento de estagnação no mercado
imobiliário?
Entenda-se a justificação para a venda forçada (de acordo com a redacção do
art. 62.º, do D.L. n.º 307/2009) como a função social da propriedade que é
aplicada quando o proprietário não cumpre as obrigações que lhe foram
adstritas no processo de Reabilitação Urbana.
Como irão as Autarquias Locais (especialmente os Municípios) resistir às
pressões, isto é, aos incentivos à Reabilitação Urbana?
Como irão os responsáveis dos Municípios explicar aos seus eleitores (e
potenciais proprietários) que os seus terrenos até agora classificados no Plano
Director Municipal (ainda em vigor), como espaços para edificar e urbanizar e
que na prática não foram ainda edificados nem urbanizados, irão passar a ser
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classificados nos futuros Planos Directores Municipais (revistos) como solos
rurais? Ou seja, serão classificados como solos excluídos dos perímetros
urbanos e, portanto, arredados de qualquer possibilidade de urbanização e com
diminuta possibilidade de edificação, finando-se quaisquer expectativas de lucro
fácil pela sua transacção a bom preço.

5.2 Inspiração nas políticas europeias
Desde Março de 1992 que a Carta Urbana Europeia consigna explicitamente os
direitos urbanos fundamentais que ao Estado cumpre garantir. Também a Carta
de Veneza de Maio de 1964, a Carta Europeia do Património Arquitectónico de
1975, a Convenção de Granada de 1985 ou a Carta para a Salvaguarda das
Cidades Históricas de 1987; entre outros diplomas, consignam e referem-se às
políticas de Ordenamento do Território que devem incluir o património cultural.
Entende-se no actual Regime da Salvaguarda do Património Cultural a
assumpção de que se os interesses culturais e urbanísticos estão em conflito,
prevalecem os primeiros. Este diploma estabelece uma classificação dos bens
imóveis bastante ampla que respeita a monumentos, conjuntos ou sítios, prédios
rústicos, urbanos, edifícios, outras construções, jardins, praças ou caminhos (de
acordo com o estabelecido no art. 2.º, do D.L. n.º 309/2009).
Em relação a estes bens classificados assistem, em sede de Plano de Pormenor
de Salvaguarda, os deveres de os preservar (através dos instrumentos de gestão
territorial em geral ou de acções de Reabilitação Urbana em especial), de os
defender ou de os valorizar (quer a título económico quer a título cultural) de
modo a evitar a sua perda ou deterioração e de modo a garantir o seu
engrandecimento na transmissão às gerações futuras, num enriquecimento da
herança cultural do país.
Ora, o conceito de reabilitação urbana deverá ser entendido como a criação de
condições económicas, sociais e culturais que promovam a fixação da
população nas Áreas de Reabilitação Urbana, assegurando a modernização das
infra-estruturas e a criação de espaços verdes.
São estas algumas das linhas do urbanismo sobre as quais o momento actual
exige reflexão.
Mais do que encontrar respostas pretende-se partilhar algumas preocupações e
muita esperança pelo caminho percorrido (pelo menos a nível legislativo)!
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6. Conclusão
6.1 Síntese do enquadramento actual da reabilitação urbana
Em suma, o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana visa contrariar o modelo
de ordenamento do território e de urbanismo vigente, assente na expansão
urbana cujas consequências nefastas são conhecidas de todos:
- O desperdício de infra-estruturas sobredimensionadas;
- A dispersão da urbanização dentro dos perímetros urbanos;
- As ruínas urbanísticas dos novos bairros, que continuam à espera de
compradores. Pela 1.ª vez na historiografia urbana, a Reabilitação Urbana
dirigir-se-á para edifícios e bairros “novos que se tornaram velhos” sem nunca
terem sido habitados, cuja situação de devolutos exigirá medidas específicas de
Reabilitação Urbana. Também os bairros dos programas de realojamento, ainda
que numa 1.ª fase tenham solucionado o problema da carência de habitação, são
exemplos prementes de futuras acções de Reabilitação Urbana.
Não poderão ainda ser alheados do desinteresse pela Reabilitação Urbana as
questões do arrendamento ou a inércia dos proprietários.
Espera-se do novo regime de Reabilitação Urbana um passo em frente no
urbanismo de proximidade, onde as acções de integrar, concertar e
contratualizar sejam sinais da mudança de paradigma de um Estado regulador
para um Estado contratual. Neste contexto, apela-se ao consenso entre as partes
(Municípios, proprietários, arrendatários e promotores) em detrimento do papel
autoritário das entidades públicas.
Em síntese, a delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana exige que sejam
traçados os objectivos das acções a levar a efeito, o seu enquadramento nos
Planos Municipais de Ordenamento do Território, a definição do tipo de
Reabilitação Urbana a realizar (simples para o edificado sem alteração da
estrutura fundiária ou sistemática para o tecido urbano na necessidade de
intervenção profunda em domínios nos quais o Plano Director Municipal é
incapaz), a escolha de entidade gestora e o estabelecimento claro e transparente
do programa ou da estratégia de intervenção. São estes alguns dos maiores
desafios que se colocam actualmente aos especialistas em Ordenamento do
Território e em Urbanismo no âmbito dos planos municipais.
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6.2 Desafios da reabilitação urbana no processo de planeamento
urbanístico
Os desafios da reabilitação urbana no processo de planeamento urbanístico e na
no contexto dos seus instrumentos de intervenção na cidade são diversos e
complexos. Se poderá ser consensual a ideia de que quem reabilita a cidade
deve ser compensado porque preserva a memória colectiva, a complexidade
deste processo reside no facto de nem sempre ser fácil identificar quem fica
beneficiado ou quem fica prejudicado. Devem seguir-se exemplos como o do
Porto onde os agentes da reabilitação de edifícios no centro histórico
classificado como património da UNESCO, acumulam pontos que se traduzem
em possibilidades acrescidas de construir noutros locais da cidade. Urge pôr
cobro a um urbanismo formal que impões custos a terceiros inocentes e que
confere benefícios a felizardos mirones (Milton Friedman, 1979). Há que
conhecer quer os benefícios quer os custos das propostas de reabilitação urbana
e exigir um saldo muito claro dos benefícios.
É necessário encontrar meios para qualificar e quantificar as características
desejáveis de cada lugar entender a reabilitação urbana como uma acção que
contribui para assinalar no mapa cultural do território cada lugar e a sua
identidade. Ora, neste mapa, a sobrevivência de cada território depende do seu
carácter e elementos marcantes que criam um sentido de lugar e de identidade a
qual depende da continuidade entre a memória do passado, o presente e as
aspirações futuras.
Se tradicionalmente os planos urbanísticos se destinavam-se a prever o futuro,
controlando-o, reduzindo a incerteza e realizando um projecto de conjunto,
actualmente o futuro é cada vez mais incerto e a cidade constrói-se através de
uma multiplicidade de projectos (também de natureza privada). As novas
figuras de PPRU e de PPS fazem sentido se não forem apenas intenções
traduzida num desenho e forem instrumentos de análise e de negociação. Há
que aprender com a experiência, que nos ensina a estar preparados.
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