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RESUMO 

 

A implementação de planos é uma das principais fases do processo de planeamento, pois é o 

que concretiza o que foi planeado para um território. Assim, a execução de um plano representa a 

finalidade última da sua elaboração. A perequação foi introduzida na legislação com o objetivo de 

promover a equidade no processo de urbanização, de forma a distribuir os benefícios e encargos de 

uma operação de urbanização entre os agentes públicos e privados.     

No enquadramento do projeto “PERCOM – A equidade e eficiência no processo de 

urbanização: modelo de execução perequativa” revelou-se a necessidade de perceber qual o nível de 

implementação dos planos de pormenor que preveem a aplicação de conteúdos perequativos e qual 

a influência que a perequação tem na execução destes planos. Neste sentido, a presente dissertação 

foca-se na análise da aplicação da perequação e na prática de execução dos planos de pormenor em 

Portugal.  

Após uma revisão bibliográfica sobre as temáticas consideradas, através de inquéritos e 

entrevistas aos técnicos municipais, caracteriza-se a aplicação da perequação e da execução a nível 

nacional e depois, para uma amostra de planos de pormenor, verifica-se os seus níveis de execução 

e qual a relação que se estabelece com várias características destes planos. Numa fase posterior, é 

feita uma seleção de casos de estudo para os quais se desenvolve uma metodologia de aferição do 

grau de execução, em Sistemas de Informação Geográfica, com base na relação entre a área 

prevista do plano e a área concretizada.   

 

 

Palavras-chave: Plano de Pormenor, Execução Urbanística, Grau de Execução, Perequação, 

Equidade, Sistemas de Informação Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

ABSTRACT  

 

Plan implementation is one of the main stages of the planning process, because it materializes 

what was planned for an area. Therefore, the implementation of a plan is the ultimate goal of its 

elaboration. Land readjustment was inserted in Portuguese legislation to promote equity in the 

urbanization process, and to distribute the costs and benefits of an urban development operation 

between private and public agents. 

Within the framework of the PERCOM project, the need to measure the level of the detailed 

plans implementations has arisen: it would provide an assessment of the land readjustment 

application and of its influence on the execution of these plans. This work focuses on land 

readjustment application analysis and on the practice of executing detailed plans in Portugal. After a 

literature review on these topics and through surveys and interviews with municipalities' planning 

experts, the land readjustment application and the detailed plans execution at a national level can be 

described. After this, for a sample of such plans, their levels of implementation were assessed, as well 

as the relation between execution and a range of characteristics of these plans. At a later stage, some 

study cases were selected and a GIS-based methodology for measuring the execution level was 

developed, based on the ratio between planned and implemented areas. 

 

 

 

Keywords: Detailed Plan, Urban Development Implementation, Degree of Execution, Land 

Readjustment, Equity, Geographic Information Systems. 
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I. INTRODUÇÃO  

 

1.1 ENQUADRAMENTO  

Mais de uma década depois da introdução da perequação compensatória na legislação 

portuguesa e com uma maior consciência da importância que este instrumento pode ter num 

processo de urbanização mais justo e equitativo, é fundamental perceber qual a aplicação da 

perequação no planeamento territorial e como superar os obstáculos que limitam a eficácia dos 

instrumentos previstos na lei. Foi com este objetivo que foi criado o projeto “PERCOM – A equidade e 

eficiência no processo de urbanização: modelo de execução perequativa
1
”. Este tem como principais 

objetivos a caracterização e análise crítica da prática nacional de perequação em planos de pormenor 

(PP) e a proposta de um modelo de execução perequativa, no qual consiste o grande output do 

projeto.  

Dentro do primeiro objetivo, que constitui a tarefa dois do projeto, existem sub-tarefas que se 

prendem com a caracterização do conteúdo material dos planos de pormenor e com a análise dos 

procedimentos de elaboração, monitorização e aprovação dos planos e caracterização do seu grau 

de execução. É precisamente nesta última que se enquadra o tema da presente dissertação.  

Ora, num momento de consolidação da prática da perequação é importante avaliar qual a 

execução dos planos com conteúdos perequativos em Portugal e os seus principais obstáculos. 

Embora a previsão destes mecanismos na legislação seja da maior importância, apenas a sua prática 

e a execução dos planos onde estes estejam previstos pode concretizar o objetivo de promoção da 

equidade ambicionado aquando da introdução da perequação na Lei de Bases da Política do 

Ordenamento do Território e Urbanismo. A par disso, e uma vez que é com a implementação dos PP 

que se efetiva a transformação do território planeada nos respetivos planos, pretende-se 

compreender quais são as práticas de execução em Portugal e o que tem conduzido ao sucesso ou 

insucesso da execução de planos de pormenor.  

Desta forma, e tendo como enquadramento o projeto PERCOM, esta dissertação pretende 

cruzar a execução e a perequação, mas também refletir sobre a execução urbanística e as questões 

relacionadas com a execução de planos de pormenor em geral.   

 

1.2 OBJECTIVOS 

As principais temáticas da dissertação centram-se, portanto, na influência da perequação na 

execução e na própria execução dos planos de pormenor. Como tal, os objetivos definidos 

relacionam-se com essas questões, às quais se acrescenta a aferição do grau de execução dos 

planos. Assim, a presente dissertação tem como objetivos:  

 Analisar a aplicação da perequação nos planos de pormenor e o grau de implementação 

de planos (com e sem perequação); 

                                                             
1
 Projeto financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, de referência PTDC/AUR-

URB/120509/2010. 
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 Perceber que fatores influenciam a execução dos planos de pormenor, e dentro deles 

quais os que são fatores de sucesso e de insucesso; 

 Verificar se a aplicação da perequação condiciona a execução de planos e se, nesse 

sentido, a existência de diversos modelos de perequação pode condicionar, de alguma 

forma, a implementação dos PP; 

 Avaliar as diferentes formas de aferir a execução dos planos de pormenor e desenvolver 

uma metodologia para o efeito. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Inicialmente foi feita a pesquisa bibliográfica sobre os diferentes assuntos a abordar que 

permitiu enquadrar teoricamente o tema da dissertação. Já numa perspetiva mais prática, e integrada 

no projeto PERCOM, foram realizados inquéritos e entrevistas aos técnicos municipais (nos quais 

participei enquanto membro da equipa de investigação) que permitiram analisar, a nível nacional, a 

aplicação da perequação e a estimativa de execução de planos de pormenor. No âmbito da 

dissertação, a partir da amostra de PP definida, foram escolhidos casos de estudo para os quais se 

aferiu o grau de execução e se estudou a relação do grau de execução com as suas características.  

Assim, a presente dissertação encontra-se dividida em sete capítulos. No primeiro é feito o 

enquadramento da temática a ser estudada e são definidos os principais objetivos. No segundo 

capítulo descreve-se o sistema de gestão territorial em Portugal, com especial enfoque no 

planeamento à escala local e no plano de pormenor, onde são apresentadas as características e 

disfunções do sistema de gestão territorial e do próprio PP. O terceiro capítulo aborda a perequação, 

nomeadamente o seu enquadramento no princípio da igualdade, o conceito e integração no sistema 

de gestão territorial, através da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo e 

do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. São ainda referidos quais os mecanismos 

perequativos que se podem aplicar e as problemáticas que decorrem da aplicação da perequação em 

Portugal.  

O capítulo quatro é referente à execução urbanística, onde são apresentados os dois 

modelos de gestão urbanística, execução sistemática e assistemática, e é feita uma descrição do que 

tem vindo a ser praticado em Portugal. De seguida é apresentada a unidade de execução como 

instrumento de programação e de execução, são descritos os seus procedimentos e são explicitados 

os sistemas e instrumentos de execução referidos na legislação portuguesa. Por fim, ainda neste 

capítulo, é referida a importância da programação e do financiamento nos instrumentos de gestão 

territorial, nomeadamente no plano de pormenor.  

O capítulo cinco refere-se à aferição do grau de execução de planos, pelo que é apresentado 

o conceito e a função da monitorização enquanto parte da avaliação de planos, assim como quais os 

indicadores e metodologias utilizadas nos Relatórios do Estado de Ordenamento do Território para 

medir o grau de execução.   

Estes quatro capítulos concentram o enquadramento teórico da dissertação, necessário para 

a análise da prática de execução perequacionada em Portugal. Desta forma, o capítulo seis incide 



3 

 

sobre a componente prática e nele inicialmente é exposta a metodologia global utilizada para 

proceder a essa análise. De seguida, com base na informação do projeto PERCOM é feita a 

caracterização da aplicação da perequação e da execução de planos de pormenor. Após a seleção 

da amostra de planos de pormenor – os PP dos municípios entrevistados – procede-se à análise das 

suas características e é estabelecida a sua relação com o grau de execução estimado. Para além 

disso, faz-se a seleção de casos de estudo para os quais é aferido o grau de execução através de 

uma metodologia desenvolvida para o efeito, assim como uma análise detalhada das características 

dos planos e dos modelos de perequação, quando estes preveem a sua aplicação. Por fim, no 

capítulo sete são discutidas as principais conclusões, assim como sugestões de desenvolvimento 

futuro.  
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II. O SISTEMA DE PLANEAMENTO EM PORTUGAL 
 

2.1 O SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL  

O papel da Administração Pública e dos particulares no processo de desenvolvimento urbano 

tem sido diferente ao longo das últimas décadas, em resultado da influência da legislação em vigor. 

Os primeiros planos urbanísticos (Planos Gerais de Urbanização) surgiram ainda na década de 1930, 

mas foi a partir dos anos 70 e 80 que foram criadas as principais figuras de planeamento que 

nortearam o ordenamento do território em Portugal (nomeadamente Plano de Urbanização, Plano de 

Pormenor e Plano Diretor Municipal). Só na década de 90 surgiu um documento integrador de todos 

os instrumentos criados até então e que reformulou o regime jurídico dos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território (PMOT). Face ao aparecimento de novas figuras de planeamento, à 

desarticulação e independência das iniciativas legislativas, que em conjunto com outra legislação 

urbanística ditaram o desenvolvimento urbano em Portugal, era necessário um documento que 

criasse uma política de ordenamento do território integrada e eficaz.  

Foi com a aprovação da Lei de Bases da Política do Ordenamento do Território e do 

Urbanismo (LBPOTU, Lei nº 48/98, de 11 de Agosto) que se criou o sistema de gestão territorial hoje 

em vigor. Esta definiu o quadro da política de ordenamento do território e do urbanismo bem como os 

seus objetivos e princípios e os instrumentos de gestão territorial (IGT) que o compõem. 

Paralelamente estabelece a regulação das relações entre os vários níveis da Administração Pública e 

desta com a população e outros agentes económicos e sociais.  

A LBPOTU vem criar um sistema de gestão territorial que consegue articular e tornar 

coerentes as figuras de planeamento que já existiam e as que surgiram com este diploma; estabelece 

regras, instrumentos e diferentes escalas de atuação. De acordo com a Lei de Bases, o sistema de 

gestão territorial organiza-se em três âmbitos territoriais distintos: o nacional, o regional e o municipal. 

A nível nacional é definido o quadro estratégico para o ordenamento do espaço nacional, onde se 

estabelecem as orientações para os instrumentos a nível regional e municipal. No âmbito regional 

define-se o quadro estratégico para o ordenamento do espaço regional em articulação com as 

orientações a nível nacional, estabelecendo as diretrizes para o âmbito municipal. Por fim, o nível 

municipal segue todas as orientações dos níveis hierárquicos superiores e, assumindo também as 

suas opções estratégicas para o município, define o regime de uso e transformação do solo.   

Pretende-se que haja uma interação coordenada entre estes âmbitos de modo a que a 

hierarquia assente nos instrumentos consagrados pelo diploma se reflita numa política de 

ordenamento do território e urbanismo coerente e que isso possa levar ao desenvolvimento integrado, 

harmonioso e sustentável do país.  

É neste sentido que a LBPOTU estabelece quatro tipologias de instrumentos de gestão 

territorial, segundo a sua natureza: os instrumentos de desenvolvimento territorial, os de planeamento 

territorial, os de política sectorial e os de natureza especial. Estes distribuem-se pelos diferentes 

âmbitos territoriais tal como demonstra a figura 1.  
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Dentro dos instrumentos de desenvolvimento territorial, de carácter estratégico, estão 

consagrados o Programa Nacional de Política Nacional de Ordenamento do Território (PNPOT), os 

Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) e os Planos Intermunicipais de Ordenamento 

do Território (PIMOT). Nos instrumentos de planeamento territorial enquadram-se o Plano Diretor 

Municipal (PDM), os Planos de Urbanização (PU) e os Planos de Pormenor (PP). Os instrumentos de 

política sectorial incluem os planos da responsabilidade de vários sectores da Administração Central 

em domínios como transportes, energia, comunicações, da cultura, da saúde e turismo. Já os 

instrumentos de natureza especial são constituídos pelos Planos Especiais de Ordenamento do 

Território (PEOT), nos quais se incluem os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), Planos 

de Ordenamento de Albufeiras das Águas Públicas (POAAP) e os Planos de Ordenamento das Áreas 

Protegidas (POAP). Numa das alterações da legislação mais recentes surgiram os Planos de 

Ordenamento de Estuários (POE) – Lei 54/2007 de 31 de Agosto, que se incluem neste leque de 

PEOT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema de gestão territorial em Portugal (segundo âmbito territorial de intervenção) 

A Lei de Bases de Politica de Ordenamento do Território e Urbanismo foca-se sobretudo na 

apresentação de conteúdos e objetivos dos planos que integram o sistema de gestão territorial. No 

entanto, embora sem explorar as questões de operacionalização e execução dos planos, traça 

algumas ideias importantes para o seu desenvolvimento em diplomas futuros (o que viria a acontecer 

com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT). Esta questão pode ser 

entendida como uma crítica ao diploma (Afonso, 2009), uma vez que as orientações executórias são 

um aspeto importante para a efetiva concretização dos planos e da estratégica de ordenamento 

definida para um território. Carvalho (2003) enuncia também o que considera insuficiências da 

LBPOTU, nomeadamente a falta de clareza de alguns conceitos, como o de planeamento e 

ordenamento, a falta de ligação a políticas ambientais, agrícolas e florestais e o facto de ser um 

diploma muito vasto pois abrange uma grande variedade de temáticas, desde a definição das 

orientações de política territorial à edificação. Para além disso, o autor considera ainda que o fraco 

desenvolvimento de instrumentos operativos como o regime de uso do solo e os instrumentos de 

ação territorial é também uma insuficiência da LBPOTU. Já o princípio da interação coordenada entre 

os três âmbitos territoriais, a definição de um quadro nacional de políticas e instrumentos de gestão 
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territorial e o facto de esta ser assumida como Lei de Bases são, para este autor, pontos positivos 

que constam neste diploma.  

A LBPOTU serviu de base ao RJIGT (DL nº 380/99 de 22 de Setembro, mais tarde alterado 

pelo DL nº 310/2003, DL nº 316/2007 de 19 de Setembro e DL nº 46/2009 de 20 de Fevereiro) que 

define o regime de coordenação dos três âmbitos territoriais estabelecidos pela LBPOTU, o regime de 

uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão 

territorial (art. 1º). Este diploma vem, assim, aprofundar o conteúdo da Lei de Bases, especificando a 

relação entre os instrumentos de gestão territorial, detalhando cada um deles, e definindo as 

questões de operacionalização e execução.    

Ao nível do sistema de gestão territorial, o RJIGT estabelece para cada tipologia de planos 

quais os principais objetivos, o seu conteúdo material e documental, o processo de elaboração e 

outras questões de tramitação inerentes a cada um. Para além disso, aprofunda as relações entre 

IGT (previamente definidas no art. 10º da LBPOTU), onde está subjacente uma hierarquia que se 

relaciona diretamente com os três âmbitos territoriais já mencionados: nível nacional, regional e 

municipal. Para um funcionamento eficaz do sistema de gestão territorial, deverá haver sempre 

compatibilização entre os diferentes níveis hierárquicos. É importante referir que, para além da 

Administração Pública, só os Planos Especiais de Ordenamento do Território e os Planos Municipais 

de Ordenamento do Território vinculam os particulares.  

Pode afirmar-se que este diploma trouxe aspetos fundamentais para a regulação da 

execução de planos, assim como ao nível da perequação, sendo o ponto de partida para a aplicação 

deste instrumento de gestão urbanística, como será descrito nos capítulos seguintes. Para Oliveira e 

Carvalho (2003), o DL nº 380/99 era uma oportunidade de se conseguir uma melhor administração 

urbanística pois introduz instrumentos eficazes e eficientes de urbanismo operativo, o que até então 

não existia, sendo mesmo uma “oportunidade para iniciar o caminho de um urbanismo estratégico e 

eficaz” (Carvalho, 2003: 364). No entanto, Carvalho (2003) também atenta no facto de a legislação 

por si só não alterar o contexto sociocultural, os interesses e a prática política e administrativa que é 

marcada por uma atitude passiva, assente sobretudo no licenciamento de iniciativas privadas e nos 

investimentos municipais em infraestruturas e equipamentos.  

Numa análise efetuada tendo já decorrido alguns anos de aplicação do diploma, Carvalho 

(2012) considera o RJIGT um diploma confuso que não se articula com as alterações aos demais 

diplomas aprovados no mesmo ano – Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) e o 

Código de Expropriações (CE).  

De acordo com vários autores, as principais dificuldades ou insuficiências do sistema de 

gestão territorial prendem-se não apenas com os instrumentos de planeamento que o integram, mas 

também com o funcionamento político-administrativo português. Ferreira (2005) considera a 

opacidade do sistema, o “labirinto administrativo” e a ausência de regionalização como insuficiências 

do sistema de gestão territorial, sendo esta última também encarada por Oliveira (2009) como uma 

dificuldade do próprio sistema, pois defende que contrariamente ao apresentado na LBPOTU, o 
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sistema de gestão territorial português é estruturado em apenas dois níveis territoriais, pois o nível 

regional é de responsabilidade do Estado. 

Segundo Encarnação (2010) as disfunções no sistema de ordenamento e planeamento 

territorial podem estruturar-se em três âmbitos: o normativo, o institucional e o cultural. O primeiro 

relaciona-se com as normas de ordenamento e planeamento e a sua dinâmica; o segundo prende-se 

com as deficiências existentes a nível organizacional e institucional; e o terceiro com as questões 

culturais que podem ser um entrave ao planeamento territorial. Nestes dois últimos âmbitos podem 

destacar-se disfunções como as dificuldades de coordenação das entidades intervenientes no 

planeamento (nomeadamente a relação entre competências municipais e da Administração Central), 

a falta de dinamismo e pro-atividade da Administração Pública, a burocracia e morosidade das 

instituições, a gestão territorial municipal fortemente comprometida e influenciada pelos ciclos 

políticos e a permeabilidade entre os interesses privados (político-económicos) e o interesse público. 

Também a ausência de cultura territorial, que resulta na fraca perceção e valorização do território 

enquanto recurso, se reflete na forma como é encarado o planeamento. Em relação aos IGT, a autora 

considera que o excesso de instrumentos de gestão territorial, a sua desarticulação e dificuldade de 

compatibilização são um entrave à sua correta aplicação que devia garantir a coerência e 

uniformidade do sistema. 

Um dos problemas, também referido por Ferreira (2005), prende-se com a dificuldade de 

aplicação da legislação devido às dificuldades de interpretação e dispersão das normas de 

ordenamento e planeamento por vários diplomas, acentuado pelo excesso de legislação e falta de 

conexão entre os mesmos.  

Oliveira (2009) considera que em matéria de execução e programação dos IGT há uma débil 

implementação da Lei de Bases, focando-se esta, sobretudo, nos planos e na sua elaboração, tal 

como já tinha sido referido anteriormente. Também para Encarnação (2010) há uma secundarização 

da execução de planos em relação à sua conceção e processo de elaboração. Neste sentido, 

considera ainda que o RJIGT apresenta um incipiente sistema de execução de planos e que uma das 

principais disfunções no sistema de gestão territorial português é a falha na implementação dos 

instrumentos de gestão territorial. Assim, entende-se que a execução urbanística e sobretudo a 

execução de planos é um dos problemas deste sistema, que será aprofundado nos pontos seguintes.  

A rigidez das normas que integram os planos urbanísticos leva a que muitas vezes estes não 

assumam o verdadeiro papel que lhe é conferido pela legislação, como acontece com o PDM 

(Encarnação, 2010). Neste caso, a rigidez do seu conteúdo condiciona a adaptação à incerteza e à 

mudança e a sua dimensão estratégica não é verdadeiramente assumida, pelo que deveriam ser 

mais flexíveis e ter o carácter orientador, estratégico e estruturante das opções para o município, tal 

como defende Carvalho (2012). O autor defende ainda um sistema de planeamento alternativo, a 

nível municipal, descrito posteriormente. 

Para Oliveira (2009) uma das principais dificuldades do sistema de gestão territorial prende-

se com a difícil gestão e operacionalização dos PMOT pois neles vertem todas as opções do 

município e todas as orientações de nível superior visto que estes vinculam os particulares. É 



8 

 

sobretudo o PDM que integra estas opções, o que faz com que seja o plano mais utilizado para a 

gestão territorial local, embora não seja sempre o mais eficaz, especialmente no seu quadro atual de 

plano de zonamento aplicável diretamente no licenciamento (Carvalho, 2012). Segundo Encarnação 

(2010) a utilização do PDM considera-se excessiva, na medida em que a “legislação vigente 

preconiza e facilita o crescimento urbano através de operações urbanísticas avulsas, em detrimento 

da planificação urbanística com base em planos de urbanização e planos de pormenor” (Encarnação, 

2010: 155).  

Também a falta de articulação da lei dos solos com os demais diplomas, nomeadamente o 

RJIGT (Carvalho, 2003), e a ausência de uma política de solos eficaz (Encarnação, 2010) se revelam 

como obstáculos ao bom funcionamento do sistema de gestão territorial. A autora refere a 

importância de uma bolsa de terrenos municipais para a efetiva concretização dos planos, 

acrescentando que já a Lei de Bases faz referência a “meios de política de solos” que futuramente 

seriam desenvolvidos para a execução coordenada e programada prevista no diploma.  

Oliveira (2009) destaca a inexistência de uma avaliação da política de ordenamento do 

território, que é concretizada na elaboração de Relatórios de Estado do Ordenamento do Território 

(REOT).  

Ainda que a LBPOTU e o RJIGT, com as suas sucessivas alterações, tenham incitado a uma 

nova visão sobre o planeamento, mais integrada, com um sistema de gestão territorial onde os seus 

instrumentos seguem o princípio da hierarquia e da articulação, continuam a haver muitas razões 

para a ineficiência do ordenamento do território que, como já foi referido, não se prendem apenas 

com os IGT. Segundo Carvalho (2012), o esforço no domínio do ordenamento do território não tem 

sido eficaz, pois tem-se concentrado sobretudo nos documentos macro e nos planos de ordenamento 

e não nas verdadeiras razões da ineficácia.  

Perante todas as dificuldades e problemas mencionados, percebe-se a importância do 

planeamento ter uma componente estratégica e flexível, sendo necessário aplicar novas modalidades 

de instrumentos de gestão territorial (Encarnação, 2010).  

 

2.2 O PLANEAMENTO À ESCALA LOCAL. O PLANO DE PORMENOR.  

Dentro do sistema de gestão territorial, os planos municipais de ordenamento do território, 

constituem a base do sistema de planeamento em Portugal. De acordo com o RJIGT, os PMOT são 

de natureza regulamentar e estabelecem o regime de uso do solo, definindo modelos de evolução 

previsível da ocupação humana e da organização de redes e sistemas urbanos e, na escala 

adequada, parâmetros de aproveitamento do solo e de garantia da qualidade ambiental (art. 69º). 

Como foi referido anteriormente, os PMOT são compostos pelo plano diretor municipal, pelo plano de 

urbanização e pelo plano de pormenor.   

Estes devem, portanto, enquanto base do sistema de gestão territorial, refletir todas as 

orientações e diretrizes dos planos de hierarquia superior e traduzi-las na definição de um modelo de 
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organização espacial ao nível municipal. É necessário que estes se articulem com as demais políticas 

sectoriais e outros elementos de interesse coletivo municipal. 

O plano diretor municipal, de elaboração obrigatória, define o modelo de estrutura especial do 

território municipal concretizando a estratégia de desenvolvimento local (art. 84º). Nele devem 

constar, entre outros elementos, as principais redes do município (urbana, viária, transportes, 

equipamentos, infraestruturas), a referenciação espacial dos usos e atividades e a identificação dos 

perímetros urbanos e de condicionantes. É uma referência para todas as políticas municipais e para 

os restantes PMOT.  

Já o plano de urbanização estabelece a organização espacial de parte do município, 

definindo a estrutura urbana, o regime de uso do solo e os critérios de transformação do território (art. 

87º). Podem ser afetas a esta tipologia de plano as áreas integradas em perímetro urbano ou solo 

rural complementar e áreas que possam ser destinadas a usos e funções urbanas. O PU deve 

respeitar as orientações vindas do PDM e define a rede viária estruturante, a localização de 

equipamentos coletivos, a estrutura ecológica, o sistema urbano de circulação de transporte público e 

privado, assim como o zonamento para localização das funções urbanas. Dada a sua escala de 

intervenção, estabelece também alguns indicadores e parâmetros urbanísticos.  

O plano de pormenor concretiza propostas de ocupação de qualquer área do território 

municipal, estabelecendo regras sobre a implantação de infraestruturas e o desenho dos espaços de 

utilização coletiva, a forma de edificação e sua integração na paisagem, a localização de 

equipamentos coletivos e a organização espacial de outras atividades (art. 90º). O PP pode abranger 

uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) ou parte dela – previamente delimitadas 

em PDM ou PU.  

Enquanto plano de maior escala do sistema de gestão territorial, o plano de pormenor 

assume-se como um instrumento responsável pelo desenho urbano, definindo os espaços públicos 

(incluindo regras de ocupação e gestão), espaços de circulação e de estacionamento, a localização e 

dimensionamento de equipamentos coletivos e zonas verdes, assim como a implantação de edifícios 

e das redes de infraestruturas. Estabelece também a distribuição de funções e a definição de 

parâmetros urbanísticos, nomeadamente índices, densidade de fogos, número de pisos e cérceas, 

alinhamentos e volumetria. É, assim, responsável pela qualidade do espaço urbano que está a ser 

projetado.  

Perante o detalhe do plano de pormenor, é nesta escala que se estabelecem as operações 

de transformação fundiárias necessárias, assim como se identificam os sistemas de execução do 

plano, a programação dos investimentos públicos e se estruturam as ações de perequação a serem 

aplicadas na implementação do plano. Deste modo, ao incluírem todos estes aspetos, pretende-se 

que os PP se constituam como planos mais operativos (Carvalho, 2003). 

O RJIGT define ainda modalidades específicas que um plano de pormenor pode adotar, 

designadamente o plano de intervenção em espaço rural, o plano de pormenor de reabilitação urbana 
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e o plano de pormenor de salvaguarda. Estas modalidades apresentam conteúdos e regras 

específicas, adaptados às finalidades a que se destinam.  

A decisão de elaboração do plano de pormenor pode partir da administração pública, assim 

como dos particulares. As autarquias podem promover a elaboração de um PP em qualquer momento 

para uma área do município, mesmo que este não se enquadre nas unidades de planeamento 

definidas noutros planos de âmbito municipal. Por sua vez, a decisão de elaboração também pode 

derivar dos instrumentos de âmbito regional ou nacional (Afonso, 2009). Com a alteração do RJIGT 

em 2007 e com a introdução dos contratos de planeamento entre autarquias e particulares, a decisão 

de elaboração de um plano de pormenor pode partir também da iniciativa privada. Estes contratos 

podem ter como objeto propostas que os privados podem apresentar para elaboração, revisão, ou 

alteração de planos de urbanização e planos de pormenor e sua execução; embora seja o município 

a apreciar e aprovar essas propostas.   

 Tal como já foi referido, algumas críticas que surgiram ao sistema de gestão territorial 

relacionam-se com os instrumentos de gestão territorial e as suas funcionalidades. No que toca aos 

PMOT, a sua difícil gestão e operacionalização e a utilização excessiva do PDM em detrimento do PU 

e do PP defendida por Oliveira (2009) e Encarnação (2010), não são as únicas questões a apontar.  

 Para Carvalho (2012), os instrumentos de planeamento a nível municipal deveriam sofrer 

alterações em relação ao seu conteúdo, questionando mesmo a pertinência de alguns deles. Assim, o 

autor defende um sistema de planeamento alternativo adequando os instrumentos de gestão 

territorial a uma melhor aplicação cujo fim último é o ordenamento do território. O PDM deveria 

assumir um carácter mais estratégico e orientador do que na realidade assume; o plano de 

urbanização poderia ser mais detalhado e apontar orientações executórias, de estrutura urbana e de 

zonamento, fixando a rede de elementos estruturantes e regras de distribuição de edificabilidade e 

encargos. Já o PP não entra neste sistema alternativo pois face ao seu conteúdo legal a sua 

aplicação não é considerada adequada na maioria das situações, sendo então substituído por 

operações urbanísticas programadas.  

Uma das críticas feitas à figura do plano de pormenor, e também ao PDM, é a rigidez do seu 

conteúdo. No caso do PP, também ele vinculativo dos particulares e de carácter regulamentar, ao 

definir desenho urbano para uma área de intervenção sem conhecer as intenções dos particulares 

que pretendem intervir, pode condicionar à partida a própria implementação do plano (Carvalho, 

2012). Ora, a solução proposta pelo autor assenta em operações urbanísticas programadas e 

integradas, que serão explicadas no capítulo quatro.  
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III. PEREQUAÇÃO E EQUIDADE  

 

3.1 O PRINCÍPIO DA IGUALDADE  

A ação da Administração Pública está subordinada à lei e aos seus princípios jurídicos, onde 

consta o princípio da igualdade, consagrado na Constituição da República Portuguesa (artigo 13º). 

Este princípio deve estar subjacente a todos os domínios de atividade da Administração Pública, 

entre os quais o da elaboração de planos com regras de transformação, ocupação e uso do solo 

(Alves Correia, 2004). Para o autor, a relação entre os planos urbanísticos e o princípio da igualdade 

é uma das questões relevantes do Direito do Urbanismo, devido às desigualdades que os planos 

possam introduzir. É com o objetivo de corrigir essas desigualdades que há a necessidade de criar 

procedimentos, como a perequação, que têm como finalidade a justa repartição de encargos e 

benefícios decorrentes do plano e a promoção de equidade no processo de urbanização. 

É neste sentido que Monteiro (2006) afirma que o dever da Administração, para além de 

ordenar e planear o crescimento das cidades de acordo com os interesses dos cidadãos, é também 

garantir a distribuição equitativa entre todos dos encargos e benefícios resultantes do processo de 

urbanização. Acrescenta ainda que uma vez que o plano não garante, à partida, uma igualdade de 

oportunidades de aproveitamento urbanístico dos solos, é necessário estabelecer medidas corretivas 

que permitam um resultado material idêntico para todos os destinatários, tendo portanto a legislação 

de prever soluções que garantam a igualdade entre os proprietários abrangidos pelo plano.  

Como já foi referido, os planos urbanísticos induzem desigualdades que, face ao princípio de 

igualdade que a Administração deve seguir, têm de ser justificadas. Para Monteiro (2006), o plano 

não pode tratar de forma diferente os seus destinatários, nomeadamente os proprietários, sem que 

exista um fundamento objetivo que limite essa discriminação, defendendo o princípio da igualdade 

enquanto limite à discricionariedade do planeamento. Assim, todas as decisões presentes nos planos 

que possam ser discriminatórias devem ser justificadas, devendo “indicar-se a inexistência de 

alternativas para atingir os mesmos fins de interesse público” (Afonso, 2009). Percebe-se, então, que 

não é o plano que é equitativo, mas é este que permite a equidade no futuro, uma vez que as 

igualdades são restabelecidas aquando a sua implementação.  

O princípio da equidade foi consagrado na LBPOTU (artigo 5º alínea e) enquanto um dos 

princípios gerais a que a política de ordenamento do território e do urbanismo deve obedecer. Este 

visa assegurar a justa repartição dos encargos e benefícios decorrentes da aplicação dos 

instrumentos de gestão territorial. O artigo 18º acrescenta que são os IGT vinculativos dos 

particulares que devem prever os mecanismos equitativos de perequação compensatória.  

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial veio desenvolver e aprofundar a 

temática da perequação, o que Alves Correia (2004: 544) considera ser “um passo decisivo na 

construção de um ordenamento jurídico urbanístico mais moderno e justo”. O autor afirma ainda que 

ambos os diplomas referidos vieram disciplinar a relação entre os planos municipais de ordenamento 

do território e o princípio da igualdade, contribuindo para uma melhoria qualitativa do ordenamento 

português.   
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Embora relacionados e de extrema importância para um processo de urbanização mais justo, 

há que distinguir os significados do princípio da equidade do da igualdade: enquanto o princípio da 

igualdade pressupõe uma igualdade de tratamento da Administração Pública relativamente aos 

indivíduos no que se refere aos seus direitos e deveres, o princípio da equidade deve referir-se a 

situações idênticas, o que neste caso, corresponde a uma distribuição equitativa de encargos e 

benefícios referentes a uma operação de urbanização (Nunes da Silva, 2002). Ambos estão 

consagrados na legislação como princípios subjacentes aos PMOT que vinculam as entidades 

públicas e os particulares.  

 

3.2 O CONCEITO DE PEREQUAÇÃO E A SUA INTEGRAÇÃO NOS INSTRUMENTOS DE 

GESTÃO TERRITORIAL 

A palavra perequação (do latim peraequatiōne, “conformidade perfeita”
2
), na língua 

portuguesa, corresponde ao ato de atribuir uma coisa igualmente a muitas pessoas. No domínio do 

urbanismo, a perequação é um instrumento capaz de repartir de forma justa e equitativa, os 

benefícios e encargos resultantes de uma operação de urbanização. Tal como refere a legislação, 

aplica-se aos PMOT, que ao classificar e qualificar o solo para efeitos de uso, ocupação e 

transformação introduzem desigualdades que devem ser corrigidas. Segundo Carvalho e Oliveira 

(2003), a perequação não é tanto um objetivo do ordenamento do território mas sim um “imperativo 

de justiça”, onde uma administração isenta trata os seus cidadãos de forma tão igual quanto possível.  

Embora a primeira referência à perequação na legislação portuguesa surja aquando da 

publicação da LBPOTU, a ideia de repartição equitativa de encargos e benefícios provenientes do 

desenvolvimento urbano é bastante antiga. Já na Grécia Antiga havia preocupação de justiça na 

atribuição de lotes que se traduzia no traçado regular existente nas cidades, assim como no Império 

Romano a fundação de novas colónias envolvia um complexo exercício de divisão dos terrenos 

agrícolas (Monteiro, 2006). Apesar da questão da repartição equitativa de benefícios e encargos, 

assim como o planeamento, não serem uma preocupação constante em todos os períodos da história 

(veja-se a Idade Média onde a estrutura fundiária constituiu um obstáculo ao crescimento ordenado 

das cidades), para Monteiro (2006), a reconstrução da cidade de Lisboa após o terramoto de 1755 é 

um exemplo paradigmático da reintrodução da regularidade do traçado como padrão de 

desenvolvimento urbano. Para o autor, este pode ser considerado um modelo pioneiro de 

perequação, uma vez que perante o desajuste entre o desenho urbano e a estrutura da propriedade 

preexistente, foi necessário calcular uma fórmula para distribuir de forma equitativa a área de 

construção disponível e compensar os proprietários que poderiam ser prejudicados. Também Santos 

e Trias (2011) afirmam que o projeto de reconstrução da cidade de Lisboa foi a base para a 

formulação teórica de novos princípios de planeamento, sendo um ponto de referência na história do 

planeamento urbano. Como se pode verificar, os valores que estão subjacentes ao instrumento da 

                                                             
2 Perequação In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2013. [Consult. 2013-10-03]. 

Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/perequa%C3%A7%C3%A3o>. 

 

http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/perequa%C3%A7%C3%A3o
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perequação são intemporais e muitos dos problemas atuais derivam de preocupações já 

consideradas no passado.  

Mesmo antes de a perequação ser referenciada na legislação existiam alguns planos onde a 

ideia de equidade e de justiça na repartição de benefícios e encargos estava já muito presente. 

Assim, temos o exemplo do PDM de Almada, publicado em 1997, onde foram determinados dois 

parâmetros – o de cedência de áreas de equipamento de espaços verdes e o de edificabilidade 

equivalente – que permitem facilitar a tarefa da gestão urbanística do município. Ao nível do PP 

temos o exemplo do Plano de Pormenor do Alto de Algés (Oeiras), também de 1997, onde se 

desenvolveu um complexo modelo de compensações através da atribuição de valores iniciais aos 

terrenos, da determinação dos valores finais de venda e dos encargos (Serpa, 2002). 

A perequação surge no RJIGT enquadrada no capítulo da execução, compensação e 

indemnização, sendo entendida como forma de compensação. De acordo com o diploma, os 

proprietários têm direito à distribuição perequativa de benefícios e encargos decorrentes dos IGT 

vinculativos dos particulares (artigo 135º), assim como é dever destes planos prever os mecanismos, 

diretos ou indiretos, de perequação. Menciona ainda que a aplicação de mecanismos de perequação 

realiza-se no âmbito dos planos de pormenor ou Unidades de Execução (UE), segundo os critérios 

definidos no PDM (artigo 136º). 

A aplicação da perequação tem como principais objctivos (artigo 137º): 

 A redistribuição das mais-valias atribuídas pelo plano aos proprietários;  

 A obtenção de meios financeiros adicionais pelos municípios para a realização de 

infraestruturas e para o pagamento de indemnizações por expropriação;  

 A disponibilização de terrenos e edifícios ao município para implementação, instalação ou 

renovação de infraestruturas, equipamentos e espaços urbanos de utilização coletiva, bem 

como, para compensação dos particulares quando seja necessário;  

 O estímulo da oferta de terrenos para urbanização e construção, evitando-se a retenção de 

solos com fins especulativos;  

 A eliminação de pressões e influências dos proprietários ou grupos para orientar as 

soluções do plano na direção das suas intenções.  

Neste sentido, e segundo Alves Correia (2004), a perequação pode ser uma forma de 

aceitação dos planos por parte dos particulares, podendo contribuir para eliminar as pressões dos 

proprietários durante a elaboração dos planos. 

Este regime jurídico define ainda mecanismos de perequação que podem ser aplicados, 

deixando ao critério dos municípios quais os mecanismos a utilizar. Estes são o Índice Médio de 

Utilização (IMU), a Área de Cedência Média (ACM) e ainda a Repartição de Custos de Urbanização 

(RCU), que serão desenvolvidos no ponto seguinte.  

A legislação prevê que a perequação seja aplicada nos IGT que vinculam os particulares. 

Ora, os mecanismos de perequação compensatória deveriam, portanto, estabelecer-se quer nos 

PMOT quer nos PEOT. No entanto, no DL 380/99 não há nada que indique que nesta última tipologia 
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de planos tenha de haver critérios de perequação. O mesmo não acontece com os PMOT, sendo 

estes os IGT em que o diploma prevê, concretamente, a introdução de conteúdos perequativos. 

Neste sentido, o RJIGT estabelece que a aplicação de mecanismos de perequação se dê ao nível do 

plano de pormenor e das unidades de execução, devendo existir algum conteúdo material sobre esta 

temática tanto no PDM como no PU. Para Alves Correia (2004), a escala do PP e das UE é a 

adequada para aplicação dos mecanismos uma vez que é nela que existe desenho urbano.  

Assim, no caso do PDM, o diploma estabelece que se devem definir critérios de perequação 

compensatória a concretizar nos instrumentos de planeamento previstos nas UOPG (alínea s) do nº 1 

do artigo 85º), e no PU e PP deverão ser estruturadas ações de perequação compensatória (alínea i) 

do artigo 88º e alínea l) do nº 1 do artigo 91º).  

Visto que apenas com a alteração ao RJIGT de 2003 (DL 310/2003) se introduziu no 

conteúdo material do plano de urbanização a referência à perequação, foram várias as críticas 

apontadas por diversos autores à ausência desta referência nesta figura de planeamento aquando a 

publicação do RJIGT em 1999. Tendo em conta que a lei prevê que a aplicação de mecanismos de 

perequação se concretiza em plano de pormenor ou unidades de execução, segundo os critérios 

adotados no PDM, a mesma lei é omissa quanto à definição de critérios de aplicação do mecanismo 

ao nível do PU, o que Nunes da Silva (2002) considera uma limitação da legislação e da sua 

aplicação uma vez que também a nível do PU se delimitam unidades de execução. Já Oliveira e 

Carvalho (2003) defendem que essa omissão pode ter várias interpretações e que uma das possíveis 

prende-se com o facto de o legislador ponderar que já havendo critérios de perequação ao nível do 

PDM, estes não seriam necessários no PU. Porém, consideram que a definição de critérios ao nível 

do PU deveria acontecer quando este precedesse a revisão do PDM.  

Embora os critérios e mecanismos sejam definidos ao nível do planeamento, é na fase de 

execução dos planos que se dá a sua aplicação, tal como defende Oliveira (2002a). A autora 

considera que existe um conjunto de disposições no RJIGT que permitem obter essa conclusão, 

como é exemplo o enquadramento do tema da perequação no capítulo da execução ou o momento 

da emissão de alvará ser um requisito para se proceder à compensação e cedências para aplicação 

dos mecanismos perequativos. Para além disso, Correia (2002) defende o conceito de gestão 

urbanística perequacionada, ou seja, a concretização de operações urbanísticas em unidades de 

execução através da utilização de um conjunto de instrumentos, reconhecendo, desta forma, que a 

perequação se dá na execução de planos.  

Para Oliveira e Carvalho (2003) a perequação compensatória pode ser muito benéfica a 

médio e longo prazo, mas ter alguns problemas a curto prazo, associados à quebra de expectativas 

de alguns proprietários, podendo provocar-lhes uma atitude de “esperar para ver” sobretudo daqueles 

cujas propriedades têm, à partida, maior potencial construtivo. No entanto, apresenta como 

vantagens a transparência do mercado e o aumento de confiança dos cidadãos na Administração 

Pública, bem como, entre os proprietários e promotores. Ora, isto exige critérios claros e 

transparentes, pelo que, quanto mais simples e transparente for o modelo de perequação, mais 

facilmente este é aceite pelas entidades envolvidas, tal como afirma Nunes da Silva (2002).   
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3.3 A PEREQUAÇÃO DE BENEFÍCIOS E ENCARGOS: OS MECANISMOS DE 

PEREQUAÇÃO 

 

A perequação tem como base uma repartição equitativa de benefícios e de encargos 

decorrentes do plano. Os mecanismos de perequação utilizados e propostos pela lei assentam nestas 

duas categorias, tendo como referencial um padrão médio. Monteiro (2006) afirma que o padrão 

médio ou padrão tipo de aproveitamento urbanístico reflete a medida do benefício ou encargo que 

compete a cada proprietário. Neste sentido, quer para a repartição de benefícios como de encargos é 

necessário fixar um benefício ou encargo padrão, bem como as formas de compensação aquando do 

desvio do mesmo (Carvalho e Oliveira, 2003).  

Para estes autores, o benefício-padrão relaciona-se com a possibilidade construtiva que 

corresponde a um aproveitamento médio das diversas propriedades e o encargo-padrão é referente a 

um “benefício unitário”, calculado com base no custo de infraestrutura pública, onde se incluem 

equipamentos e espaços verdes. Assim, as unidades de medida mais utilizadas são de natureza 

quantitativa, tendo o exemplo da área de construção permitida pelo plano e as obras de urbanização 

necessárias (Monteiro, 2006).  

O RJIGT propõe a utilização de três mecanismos de perequação que seguem estes 

pressupostos e que, segundo o diploma, podem ser usados conjunta ou coordenadamente pelos 

municípios: o índice médio de utilização, a área média de cedência e a repartição de custos de 

urbanização. A legislação acrescenta ainda que o recurso à área de cedência média tem de ser 

combinado com o IMU.  

Na perspetiva dos proprietários, os direitos de edificabilidade são o principal benefício que um 

plano pode trazer. É neste sentido que o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

aponta o IMU como mecanismo de repartição de benefícios uma vez que este assenta na 

edificabilidade. Assim, o índice médio de utilização, de acordo com artigo 139º do RJIGT, tem como 

princípio que o plano pode definir um direito abstrato de construção correspondente a uma 

edificabilidade média, determinada pela construção admitida para cada propriedade pelas orientações 

e índices estabelecidos no plano. Esta edificabilidade média é calculada através da expressão:  

                                                                

𝐼𝑀𝑈 =  
∑𝐴𝑐

 𝐴𝑠𝑏
                               

 Onde,  

 ∑ Ac representa o somatório da área de construção 

  Asb representa a área de solo bruta 

 

A par deste cálculo, é determinado o direito concreto de construção que representa a 

edificabilidade atribuída pelo plano a cada proprietário. Ora, é com a comparação entre o direito 

concreto e o direito abstrato que se chega ao tipo de compensações a fazer. Se o direito concreto for 

inferior à edificabilidade média, o proprietário deverá ser compensado através de descontos nas taxas 
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que tenha de suportar ou pela aquisição, por parte do município, por permuta ou compra, da parte do 

terreno menos edificável. Por sua vez, se o direito concreto for superior ao abstrato, o proprietário 

deverá ceder para domínio privado do município uma área com a possibilidade construtiva em 

excesso.  

O artigo 140º do RJIGT avança que, em alternativa às medidas de compensação anteriores, 

os proprietários, cujo direito de edificabilidade concreto é superior à média, possam adquirir o 

excesso a essa potencialidade àqueles que possuam um direito concreto de construção inferior à 

mesma e que estejam dispostos a prescindir dele. A compra e venda do índice médio de construção, 

tal como é designado na lei, é obrigatoriamente comunicada à câmara municipal e está sujeita a 

inscrição no registo predial.  

Perante as possibilidades de compensação aqui apresentadas, Carvalho e Oliveira (2003) 

afirmam que as compensações em espécie, portanto em terreno, são preferíveis face às restantes 

porque são mais justas e potenciam um urbanismo operativo pois estimulam uma política fundiária 

municipal, defendendo que a perequação deve ser uma oportunidade de desenvolver uma política de 

solos.  

A repartição de encargos, a nível de mecanismos de perequação traduz-se na área de 

cedência média e na repartição de custos de urbanização. Carvalho e Oliveira (2003) consideram, 

assim, que os encargos a ter em conta são os custos de urbanização e as cedências de terreno. Para 

o seu cálculo, os mesmos autores recomendam a fixação de um encargo médio, quer com o terreno, 

quer com as obras de urbanização. Estes cálculos devem ser o mais rigoroso e detalhado possível 

para garantir a transparência do plano. Oliveira (2002b) considera ainda que os mecanismos de 

perequação deveriam integrar as “externalidades negativas”, nomeadamente os impactes ambientais 

provocados pela urbanização.  

A área de cedência média estrutura-se nos mesmos moldes do índice médio de utilização. 

Embora sem fixar nenhuma definição nem fórmula de cálculo para este mecanismo, a legislação 

estabelece que aquando da emissão do alvará de loteamento deverão ser cedidas parcelas de 

terreno ao município com destino a infraestruturas e pequenos espaços públicos a servir diretamente 

o conjunto a edificar; e zonas verdes urbanas, equipamentos e vias sem construção adjacente. Tal 

como acontece com o IMU, terá de ser calculado o valor concreto e abstrato, neste caso relativo às 

áreas a ceder ao município. Correia (2002) afirma que a área de cedência abstrata pode ser 

determinada a partir da área de cedência média que se pode calcular através da seguinte expressão: 

 

𝐴𝐶𝑀 =
∑𝐴𝑐𝑒𝑑

∑𝐴𝑐
 

Onde,  

∑ Aced representa o somatório das áreas de cedência 

∑ Ac representa o somatório da área de construção 
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Quando a área de cedência efetiva for superior à área de cedência média o proprietário 

deverá ser compensado, quando pretenda urbanizar, ora através de descontos nas taxas a suportar 

ora através de aquisição da área em excesso pelo município. Caso aconteça o contrário, ou seja, a 

área a ceder for inferior à média, aí o proprietário deverá compensar o município em numerário ou 

espécie.  

 São vários os autores que questionam a afirmação do RJIGT relativamente à utilização 

conjunta do índice médio de utilização e da área de cedência média. Ora, se o IMU é um índice bruto 

(abrangendo assim todas as áreas, incluindo a área de cedência), poderá não fazer sentido isolar a 

área de cedência enquanto mecanismo, tal como defende Nunes da Silva (2002), sendo as cedências 

inerentes à distribuição dos direitos de edificabilidade. Cardeiro (2009) afirma, no entanto, que 

perante dois planos de pormenor do mesmo concelho, onde haja uma diferença significativa nas 

áreas verdes e de equipamentos a ceder ao município, fará sentido considerar a área de cedência 

para equilibrá-la entre os vários proprietários, de forma a não comprometer a equidade.   

Segundo Monteiro (2006) uma das contestações que se pode levantar perante o mecanismo 

da área de cedência média prende-se com o facto de esta ter de ser precedida de uma operação de 

loteamento, uma vez que é aqui que a lei exige a cedência de terrenos para infraestruturas e 

equipamentos aos proprietários. Neste sentido, o autor aponta que a combinação dos dois 

mecanismos prevista por lei só fará sentido quando se estiver perante uma operação de loteamento e 

quando o cálculo do mecanismo da área de cedência média, mesmo em loteamento, se revele 

necessário. Quando isso não aconteça, deve combinar-se o IMU com outros mecanismos de 

repartição de encargos.  

O terceiro mecanismo proposto pelo RJIGT consiste na repartição de custos de 

urbanização que, segundo o artigo 142º, pode ser determinada pelos seguintes critérios: o tipo ou 

intensidade de aproveitamento urbanístico e/ou a superfície do lote ou da parcela. Ou seja, a 

comparticipação de cada proprietário no financiamento das infraestruturas previstas no plano 

dependerá dos critérios referidos, devendo ser proporcional aos respetivos benefícios (por exemplo, a 

área de construção). O pagamento dos custos de urbanização pode ser feito, mediante acordo entre 

os proprietários, em cedência em lotes ou parcelas com capacidade edificatória de valor equivalente.  

O diploma acrescenta ainda que os custos de urbanização a serem repartidos devem integrar 

quer as infraestruturas locais como as gerais, sendo as locais as de proximidade e que se articulam 

com um conjunto edificado ou a edificar, e as gerais as que são de competência municipal, como, as 

vias sem construção adjacente, zonas verdes de maior dimensão e a generalidade de equipamentos 

(Carvalho, 2002). No entanto, as infraestruturas gerais não devem ser comparticipadas apenas pelos 

proprietários do plano mas sim por todos os que são beneficiados com o seu funcionamento, daí que 

a tributação através de taxas urbanísticas, designadamente a taxa de realização, manutenção e 

reforço das infraestruturas cobrada aos promotores dos diversos projetos seria uma forma de todos 

comparticiparam a utilização das referidas infraestruturas (Cardeiro, 2009).  

Os mecanismos de perequação aqui apresentados devem reportar a uma área geográfica. O 

RJIGT explicita que estes se devem aplicar na área de intervenção de um plano de pormenor ou das 
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unidades de execução, podendo a abrangência geográfica do sistema de perequação ir além disso. 

Embora os critérios possam ser definidos em sede de PDM, estes, na opinião de Carvalho e Oliveira 

(2003), poderão não ser iguais para todo o município, desde que devidamente justificados. No 

entanto, os autores aconselham que o maior nível de abrangência geográfica seja o aglomerado 

urbano pois este permite maior igualdade entre os benefícios dos proprietários, a obtenção, pelo 

município, dos terrenos necessários às infraestruturas e um contributo para uma melhoria do 

mercado imobiliário já que este ficará mais transparente. Acrescentam ainda que “errado seria reduzir 

a conceção e regulamentação da perequação ao interior de cada unidade de execução” (Carvalho e 

Oliveira, 2003: 43) uma vez que esta não iria abranger todas as áreas e a cedência de terrenos para 

infraestruturas não ficaria assegurada.    

Pode haver duas estratégias distintas para abordar os mecanismos perequativos: a utilização 

de um modelo simples ou complexo (Carvalho e Oliveira, 2003). Perante um modelo simples 

considera-se o solo como homogéneo, onde todas as propriedades têm a mesma potencialidade 

construtiva por m
2
, assim como, na área do plano não há diferenciação de valor por tipologia de usos, 

pelo que todo o m
2
 de área de construção tem o mesmo valor. Já num modelo complexo são 

considerados fatores que podem influenciar a valoração do solo, nomeadamente, a localização, as 

características biofísicas do terreno e a ocupação existente na proximidade. Também na área do 

plano, o valor atribuído a cada m
2
 de área de construção é diferente em função do tipo de uso, da 

localização de cada lote e das tipologias dos lotes e edifícios.  

Estes fatores, nomeadamente os que reproduzem as características intrínsecas do solo, 

podem valorizar ou desvalorizar uma parcela na sua aptidão construtiva. Estas características 

incluem os solos em Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN) que, 

para Alves Correia (2004), não devem ser considerados na perequação uma vez que não são um 

produto dos planos, não devendo os proprietários do mesmo terreno ser compensados pela situação 

de edificabilidade condicionada. No entanto, o autor adianta que quando se tratam de solos que, em 

função das disposições do plano, venham a integrar, por exemplo, a estrutura ecológica municipal, as 

proibições e restrições associadas a esses solos já devem ser abrangidas por mecanismos de 

perequação. Por sua vez, outros autores defendem que os proprietários de terrenos que contenham 

solos em RAN ou REN merecem ser compensados ou indemnizados, visto que estes condicionam a 

exploração do solo (Afonso, 2009).     

É de referir que embora a perequação vise corrigir as desigualdades que derivam do plano, é 

importante que tenha em conta a situação a montante para, inclusive, promover uma maior justiça e 

equidade entre os proprietários. Porém, e tal como Carvalho e Oliveira (2003) defendem, deve-se 

simplificar o processo, considerando apenas os fatores “indiscutíveis” dos que foram anteriormente 

referidos. Quanto mais complexos forem os pressupostos assumidos na perequação, maior a 

dificuldade de compreensão e aceitação por parte dos proprietários e de outras entidades envolvidas.   

Todos os mecanismos vistos até aqui são mecanismos diretos de perequação, contudo, 

Carvalho e Oliveira (2003) consideram as taxas urbanísticas como possível mecanismo de procura de 

equidade. Estas seriam, assim, um mecanismo indireto (uma vez que não têm como finalidade 
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imediata a perequação, mas podem ser utilizadas para este fim) aplicável no momento em que, para 

os autores, se efetivam as desigualdades resultantes do plano, o licenciamento. São exemplo destas 

taxas a que é cobrada pela realização de infraestruturas urbanísticas e pela emissão de licença de 

construção.  

 

3.4 PROBLEMÁTICAS NA APLICAÇÃO DA PEREQUAÇÃO EM PORTUGAL  

 

Mais de uma década depois da introdução da perequação na legislação portuguesa foram já 

muitos os estudos e as reflexões teóricas feitos sobre esta temática.  Neste sentido, há várias 

questões que são já apontadas como problemáticas na aplicação da perequação nos devidos 

instrumentos de planeamento em Portugal. Diferentes interpretações da legislação suscitaram 

algumas dúvidas em relação a matérias como o papel do plano de urbanização na perequação e a 

utilização conjunta do índice médio de utilização e da área de cedência média, assim como o próprio 

mecanismo de perequação da área de cedência média; questões estas que são referidas por 

diversos autores, e que já foram mencionadas.  

No decorrer das reflexões já feitas sobre a perequação e perante a experiência, ainda que 

insuficiente, da aplicação deste instrumento, foram reconhecidas algumas questões que se revelam 

como constrangimentos à aplicação da perequação. Afonso (2009) no âmbito da elaboração da sua 

dissertação de mestrado expõe alguns deles, começando pelas questões culturais e de cidadania. 

Portugal revela ausência de uma cultura de participação no ordenamento do território e dependência 

do desenvolvimento urbano da construção privada, o que dificulta a implementação de soluções 

integradas e participadas tendo como fim último o interesse público. Para além disso, existe ainda 

uma forte desconfiança dos particulares em relação ao Estado, que pode contribuir para a dificuldade 

em aceitar novos procedimentos. Cardeiro (2009) defende que a mentalidade e a falta de 

conhecimento dos proprietários sobre a temática podem constituir-se como obstáculos à aplicação da 

perequação.  

A falta de recursos por parte da autarquia, quer financeiros quer de know-how dos técnicos 

municipais, é considerada por ambos os autores como um fator que dificulta a aplicação da 

perequação. Embora a escassez de meios financeiros municipais leve à dependência da vontade dos 

privados e dos promotores, Monteiro (2006) considera que o sucesso do regime legal perequativo 

está dependente da vontade dos proprietários mas por outro motivo. O autor afirma que essa 

dependência se deve ao facto de não se ter conferido à administração poderes para impor o dever de 

urbanização e edificação de solos privados segundo a programação do plano e de não se ter previsto 

mecanismos diretos de perequação tributária. Quando os planos partem da iniciativa dos 

proprietários, o modelo é adequado para repartição de benefícios e encargos nas situações em que 

efetivamente haja acordo entre os proprietários para promover a execução dos planos. Quando esse 

acordo não existe, a administração não pode implementar os mecanismos perequativos previstos no 

plano. O autor aponta esta questão como uma fragilidade da legislação uma vez que, e embora 

tenham sido dados passos importantes para a construção de uma cidade mais justa e solidária, esse 

caminho está longe de estar percorrido. Defende que a solução para este problema deve passar por 
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devolver a direção do processo de urbanização à administração, conferindo-lhe poderes para tomar 

medidas quando o aproveitamento urbanístico das propriedades não seja feito nos prazos e 

condições impostas pelo plano.  

Afonso (2009) considera a definição de valores para os cálculos da perequação um dos 

constrangimentos à aplicação deste instrumento, devido à falta de valores de referência, ou pelo 

menos, de algumas orientações a nível regional ou nacional para a aferição de valores imobiliários e 

dos custos das obras de urbanização. A par disto, o RJIGT nada refere quanto aos métodos de 

avaliação de terrenos a adotar, para efeitos de perequação, considerando que os valores dos 

terrenos devem ser colocados nos encargos. No seguimento desta ideia, a autora apresenta ainda a 

necessidade de compatibilização entre o RJIGT e o Código de Expropriações para que as regras, 

segundo as quais deverão ser determinados os benefícios e encargos, sejam objetivas e coerentes e 

os valores de referência uniformes, uma vez que na ausência de outra legislação para determinar o 

valor dos solos, as regras do Código de Expropriações para avaliação do valor dos solos para efeitos 

de indemnização têm servido frequentemente de referência de cálculo. A inexistência de mecanismos 

de avaliação do solo fiáveis e enquadrados no planeamento é, assim, considerado como obstáculo da 

perequação em Portugal, sendo o conhecimento do valor do solo essencial para aumentar a 

confiança entre as partes envolvidas no processo (Condessa et al, 2012a). 

  A participação e negociação entre a autarquia, os promotores e proprietários são 

fundamentais para a aplicação da perequação. A ausência de uma cultura de negociação entre o 

sector público e privado e a falta de mecanismos eficientes e eficazes na resolução de conflitos são 

obstáculos à aplicação da perequação (Condessa et al, 2012a), pelo que a autarquia deve 

desenvolver estratégias que promovam a aceitação da perequação e o envolvimento dos particulares. 

Estas poderiam passar por aproveitar o levantamento cadastral para um primeiro contacto com os 

proprietários, informá-los quanto ao conteúdo do plano e clarificar o conceito de perequação assim 

como os critérios escolhidos, e adotar sistemas de comunicação claros e de fácil compreensão para 

os proprietários (Afonso, 2009). 

Cardeiro (2009) considera a burocratização administrativa do processo como um obstáculo à 

aplicação da perequação, verificando-se a necessidade de simplificar e modernizar os processos 

administrativos a montante da elaboração dos planos (Afonso, 2009). Para além destes, são 

constrangimentos à aplicação da perequação a dificuldade na aplicação de expropriações, a 

inexistência ou desatualização do cadastro e a estrutura da propriedade (Cardeiro, 2009). De um 

modo geral, a falta de mecanismos indutores da perequação que mostrem aos proprietários as 

vantagens que há com este procedimento através de, por exemplo, incentivos fiscais e financeiros 

(Condessa et al, 2012a) constituem um problema à aplicação da perequação.  

Tal como já foi referido por muitos autores, a introdução da perequação na legislação 

portuguesa foi um passo fundamental para um processo de urbanização mais justo e equitativo, onde 

os princípios da igualdade e equidade se revelaram importantes para a política de ordenamento do 

território e urbanismo. No entanto, e perante todas as dificuldades apresentadas, é notório que ainda 

é necessário clarificar muitas questões, sobretudo ao nível da legislação, e desenvolver mecanismos 
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para melhorar a aplicação da perequação que assentem na presença de um mercado de solos 

estável, na confiança entre as partes envolvidas e numa tomada de decisão colaborativa. Estes são 

considerados fatores-chave para o sucesso da aplicação da perequação (Condessa et al, 2012a).  

Posteriormente, aquando da caracterização da aplicação da perequação e da execução dos 

planos de pormenor em Portugal, esta temática será novamente abordada, com uma análise dos 

obstáculos e problemáticas identificadas na prática de perequação baseadas na recolha de 

informação junto dos municípios, no âmbito do projeto PERCOM.  
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IV.  EXECUÇÃO URBANÍSTICA 

 

4.1 DOIS MODELOS DE GESTÃO URBANÍSTICA: EXECUÇÃO SISTEMÁTICA E 

ASSISTEMÁTICA 

A praxis urbanística desadequada é considerada por Carvalho (2012) uma das razões para a 

ineficácia do sistema global de ordenamento em Portugal. Segundo o autor, a prática urbanística 

municipal dominante tem-se traduzido num plano diretor municipal como plano de zonamento 

apontado à dicotomia rural/urbano, sem orientações executórias e programação; no licenciamento 

urbanístico tendo por base o PDM, totalmente dependente da iniciativa privada; e num investimento 

público com forte dependência dos fundos estruturais. Tudo isto resulta numa diversidade de 

operações urbanísticas fragmentadas e numa ocupação desordenada, embora tais operações 

possam estar em conformidade com o PDM.  

O planeamento e gestão urbanística pertencem, à mesma “realidade iterativa” (Oliveira e 

Lopes, 2013: 39). Ambas integram o processo de planeamento, sendo atividades distintas mas 

sucessivas. Para Oliveira e Lopes (2013) a gestão urbanística praticada pelos municípios nos últimos 

anos tem sido uma gestão a partir dos planos, ou seja, em conformidade com estes, sem os 

contrariar (sobretudo com base nos PDM de primeira geração). Nesta situação, a Administração 

limitou-se a aguardar as iniciativas privadas, significando isto que os timings para intervir no território 

foram definidos pelos promotores e proprietários e não pela Câmara Municipal (CM). Segundo as 

autoras, este é o modelo de gestão urbanística tradicional, em que a Administração aprecia e emite 

atos de controlo preventivo aos vários projetos que lhe são apresentados pelos proprietários para a 

realização de operações urbanísticas como operações de loteamento, obras de edificação e de 

urbanização. Tal como afirma Oliveira (2011) esta lógica de gestão urbanística é enquadrada no 

Regime Jurídico de Urbanização e Edificação e por ser feita a partir dos planos em vigor, se designa 

execução assistemática dos planos.        

Esta atitude passiva da Administração Municipal e um planeamento baseado nos planos 

diretores municipais e marcado por defeitos e insuficiências resultou num crescimento urbanístico 

casuístico e disperso em consequência das vastas admissibilidades construtivas, da ausência de 

iniciativas públicas fundiárias, da possibilidade de existirem iniciativas privadas dentro dos limites da 

respetiva propriedade e de licenciamentos dispersos e isolados da envolvente (Oliveira, 2011). 

Oliveira (2011) está, assim, em consonância com Carvalho (2012) ao afirmar que a ocupação 

desordenada do território foi acentuada pela falta de programação e de orientações executórias no 

PDM, desconsiderando-se a sua concreta operacionalização. Para Carvalho (2012) o ordenamento 

não necessita apenas de planos mas também de programação e consequente execução, devendo 

existir uma forte relação de interdependência entre ambas pelo que os planos deveriam perspetivar a 

sua própria execução. 

Com a publicação da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo 

e do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, a programação e execução dos IGT 

foram reforçadas na legislação portuguesa. Previsto já no artigo 16º da LBPOTU, o princípio geral da 
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programação e execução foi desenvolvido pelo artigo 118º do RJIGT, onde se definiu que o município 

deve promover a execução coordenada e programada do planeamento territorial, com a colaboração 

das entidades públicas e privadas. Determina-se ainda que os particulares têm o dever de 

concretizarem e adequarem as suas pretensões às metas e prioridades estabelecidas nos PMOT, 

bem como, de participarem no financiamento de infraestruturas e equipamentos públicos municipais e 

intermunicipais.  

Para Oliveira (2011), a partir dos diplomas acima referidos foram criados princípios e 

instrumentos capazes de contrariar a tendência de execução assistemática abordada previamente. 

Neles passou a promover-se a programação dos planos, a incentivar processos associativos e a 

considerar que o limite da propriedade individual não deveria ser o limite de referência para a 

realização de intervenções urbanísticas.  

O RJIGT trouxe, assim, “importantes inovações legislativas, abrindo a possibilidade de uma 

prática de administração urbanística muito mais eficaz, envolvendo a participação de proprietários e 

promotores entre si e com os municípios” (Carvalho, 2003: 344). Para além de prever no artigo 119º 

que os planos e as operações urbanísticas são executados através de três sistemas de execução – 

compensação, cooperação e imposição administrativa –, acrescenta que a execução dos planos 

através dos referidos sistemas desenvolve-se no âmbito de unidades de execução e apresenta quais 

os instrumentos que podem ser utilizados para a execução dos planos.  

A LBPOTU introduz o princípio da contratualização como um dos princípios gerais do 

ordenamento do território e urbanismo (artigo 5º, alínea h). Neste, incentiva a concertação entre 

particulares e administração na concretização dos IGT, o que se pode revelar como um fator 

favorável à execução dos planos. O RJIGT vem aprofundar esta questão, com a alteração do DL 

316/2007, estabelecendo no artigo 6º-A os termos dos contratos de planeamento que podem ser 

celebrados entre os particulares e a administração. Assim, os interessados poderão apresentar ao 

município uma proposta de contrato que vise a elaboração de um projeto de plano, alteração ou 

revisão de um PU ou PP, e a respetiva execução. O diploma vem ainda garantir que a apresentação 

de propostas de elaboração destas tipologias de planos por parte dos particulares possa constituir-se 

como um mecanismo de execução do PDM, colocando a possibilidade de fazer depender a 

elaboração de PU e PP da celebração de contratos de planeamento (artigo 6º-B).  

O RJIGT classifica o solo em rural e urbano, qualificando-o relativamente ao seu uso 

dominante. No que diz respeito ao solo urbano, o RJIGT (artigo 73º, nº 4) define que este se divide 

em: 

 Solo urbanizado; 

 Solo cuja urbanização seja possível programar; 

 Solo afeto à estrutura ecológica necessário ao equilíbrio do sistema urbano. 

No entanto, o DR 11/2009
3
 determina que a qualificação do solo urbano se processa através 

da sua integração em categorias funcionais e operativas, estabelecidas, respetivamente, com base 

                                                             
3 Decreto Regulamentar 11/2009 de 29 de Maio  
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no uso dominante e no grau de urbanização do solo (artigo 20º). Deste modo, o RJIGT constituiu 

previamente as categorias operativas, sendo as funcionais apenas criadas aquando da publicação 

deste diploma regulamentar. Embora com o RJIGT se tenha assistido a uma mudança de 

terminologia no quadro das categorias operativas definidas para o solo urbano, isto é, de solo 

urbanizável para solo cuja urbanização seja possível programar, com o DR 11/2009 voltou a 

introduzir-se a designação de solo urbanizável mas associado à programação, “solo urbanizável – 

aquele que se destina à expansão urbana e no qual a urbanização é sempre precedida de 

programação” (artigo 22º, nº 1, alínea b). O artigo estabelece ainda em que termos se deve processar 

a programação da urbanização do solo (artigo 22º, nº2). Isto mostra que a programação se tornou 

uma exigência para a qualificação do solo e tem como objetivo contrariar a delimitação exagerada 

dos perímetros urbanos dos PDM de primeira geração e os problemas que daí resultaram (Oliveira e 

Lopes, 2013). 

No entanto, apesar de estas alterações reportarem ao DL 380/99, passados quinze anos, 

ainda hoje a prática municipal se baseia no que foi descrito anteriormente por Carvalho (2012) e 

pelas autoras Oliveira e Lopes (2013). Para Oliveira (2011), a gestão urbanística tem de assumir uma 

nova lógica, distinta da tradicional, em que sejam os municípios a programar, coordenar e controlar 

as operações urbanísticas, condicionando as mesmas a soluções de conjunto e promovendo 

parcerias entre privados e destes com a Administração para a execução dos planos, de forma a 

demonstrar uma atitude mais proactiva; uma lógica em que a gestão urbanística não seja a partir de 

planos, mas como execução de planos (Oliveira e Lopes, 2013). Pode afirmar-se que este é o modelo 

mais recente de gestão urbanística, que assenta no RJIGT, e que tem a unidade de execução e a 

aplicação dos respetivos sistemas de execução como forma de execução sistemática dos planos e 

das operações urbanísticas, tal como indica o RJIGT (artigo 119º).   

É de salientar que o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana
4
 (RJRU) “ aponta para uma 

lógica de gestão urbanística assente na programação municipal e na realização de operações 

integradas em áreas especificamente demarcadas para o efeito, mas que se distingue da anterior por 

não se encontrar referenciada a um padrão de expansão urbanística mas de intervenção e 

reabilitação do existente” (Oliveira e Lopes, 2013: 43). Ora, esta pode ser encarada como uma via 

para contrariar o modelo de gestão urbanística tradicional (Oliveira, 2011), uma vez que se baseia 

nos mesmos princípios e ideais que o modelo de gestão urbanística derivado do RJIGT.  

Embora estejam ambos em vigor, o RJUE e o RJIGT apontam para modelos de gestão 

urbanística distintos. É necessário, portanto, proceder à articulação e harmonização dos dois 

diplomas, o que pode ser feito através de uma relação entre o modelo de gestão a considerar e as 

categorias operativas de solo urbano (Oliveira e Lopes, 2013): 

 Nos solos urbanizados já consolidados, a gestão urbanística deve ser feita, 

preferencialmente através de operações urbanísticas realizadas nos termos do RJUE;  

 Nos solos urbanizados a consolidar (colmatar), a gestão deverá ser operada através 

da delimitação de unidades de execução, quando se justifique uma solução integrada de 

                                                             
4 DL nº 307/2009 de 23 de Outubro, alterado pela Lei nº 32/2012 de 14 de Agosto 
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conjunto. Quando tal não se justifique, a gestão urbanística poderá ser feita através dos 

procedimentos do RJUE; 

 Nos solos urbanizados mal consolidados, nomeadamente degradados, a gestão deve 

ser feita por intermédio de operações de reabilitação urbana, nos termos do RJRU; 

 Nos solos de urbanização a programar ou programada a gestão urbanística deve ser 

operada por delimitação de unidades de execução, podendo existir operações urbanísticas 

avulsas nos termos do RJUE quando se tratarem de parcelas contíguas à zona 

urbanizada.  

Carvalho (2012) divide ainda o solo urbanizável, considerado no RJIGT como solos de 

urbanização a programar ou programada, em prioritário e não prioritário. Em ambos defende o 

recurso a UE, distinguindo-se, sobretudo, a intervenção do município que deve ser ativa quando se 

trata de solo urbanizável prioritário e menos participada nos solos urbanizáveis não prioritários.    

Assim, apesar de as duas lógicas de gestão urbanística poderem parecer, a priori, 

antagónicas, estas podem complementar-se, sendo aplicadas em situações distintas. No entanto, e 

como já foi referido, a prática municipal ainda se baseia sobretudo numa execução assistemática de 

planos, com todos os problemas identificados previamente. O desejável seria uma maior aplicação da 

execução sistemática numa lógica de gestão urbanística nos termos do RJIGT. Carvalho (2012) 

afirma que para que os planos se concretizem e “se traduzam em efetiva ação” (Carvalho, 2012: 22), 

é fundamental maior iniciativa municipal, nomeadamente na mobilização de proprietários e 

promotores, sendo necessário por parte do município, uma nova atitude, visão estratégica e defesa 

do interesse público, capacidade negocial e transparência. As principais alterações para que tal seja 

possível prendem-se com a introdução de programação e orientações executórias nos planos, na 

dinamização de parcerias entre proprietários, promotores e município para cumprimento da 

programação e um licenciamento individual mais criterioso, exigindo infraestruturas e soluções de 

conjunto. Oliveira (2011) considera que este novo modelo de gestão urbanística pretende 

implementar um novo modelo de ocupação territorial que permita consolidar perímetros urbanos, 

preencher espaços vazios dentro dos mesmos e fornecer instrumentos para reforçar e revitalizar o 

centro das cidades, de modo a que se inverta a tendência expansionista e de dispersão territorial das 

últimas décadas.   

 

4.2 AS UNIDADES DE EXECUÇÃO COMO INSTRUMENTO DE PROGRAMAÇÃO E 

EXECUÇÃO  

O RJIGT estabelece que para efeitos de programação e execução dos planos municipais de 

ordenamento do território se definam unidades operativas de planeamento e gestão em sede de PDM 

e de PU. Assim, o artigo 85º deste diploma inclui no conteúdo material do Plano Diretor Municipal, “a 

definição de UOPG (…) estabelecendo para cada uma das mesmas os respetivos objetivos, bem 

como os termos de referência para a necessária elaboração de planos de urbanização e de 

pormenor” (alínea l). Já o conteúdo material do PU inclui a delimitação e os objetivos das unidades ou 

subunidades de planeamento e gestão (artigo 88º, alínea i). Carvalho (2012) afirma que as UOPG 
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são essenciais para que se perspetive a execução do plano, pelo que devem ter um programa, 

orientações executórias, agentes envolvidos, custos e formas de financiamento, para que 

correspondam a uma “UOPG para ação executória” (Carvalho, 2012: 29). 

O autor divide os PMOT em planos de zonamento (PDM e PU) e planos desenho (PP). Afirma 

que a elaboração de planos desenho se deve articular à sua execução, o que pressupõe participação 

e negociação entre os agentes envolvidos. Ora considera, assim, que o plano de pormenor não é um 

instrumento adequado à execução por ser imperativo e de natureza regulamentar, o que condiciona a 

negociação e consequentemente a sua própria execução. Neste sentido, apresenta como alternativa 

as Operações Urbanísticas Programadas e Integradas que devem partir de um programa genérico e, 

através da negociação com proprietários e promotores, chegar a um programa concreto; esse 

programa deve ser traduzido num desenho que garanta a perequação compensatória e deve ser 

executado com recurso à figura do reparcelamento. Estas Operações Urbanísticas, de forma global, 

correspondem aos sistemas de execução no quadro das unidades de execução previstos no RJIGT, 

que são uma forma de se evitar a burocracia da elaboração do PP e de se avançar diretamente para 

a execução (Carvalho, 2012).  

Desta forma, o RJIGT prevê que os planos e as demais operações urbanísticas se realizem 

através dos sistemas de execução, sendo que a sua aplicação nos planos se desenvolve no âmbito 

de unidades de execução, delimitadas pelo município por iniciativa própria ou a requerimento dos 

proprietários (artigo 119º). Denominada de execução sistemática é este o modelo desejável de 

execução dos planos, figurando a unidade de execução como “instrumento adequado para garantir 

intervenções de conjunto, programação e contratualização entre proprietários” (Oliveira, 2011: 8).  

O enquadramento das unidades de execução no capítulo da execução, compensação e 

indemnização (capítulo V) do RJIGT deve-se ao facto de estas corresponderem ao momento de 

operacionalização do plano; revelando-se como uma unidade para executar e não para planear 

(Oliveira e Lopes, 2013). 

Tal como refere o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial no artigo 120º, a 

delimitação das UE é feita pelo município e consiste em fixar os limites físicos da área a 

intervencionar em planta cadastral, com identificação de todos os prédios abrangidos. A Câmara 

Municipal procede, assim, à delimitação da área que considera adequada à realização de uma 

operação urbanística, podendo esta corresponder a uma (UOPG), à área abrangida por um plano de 

pormenor ou a parte desta. 

A sua delimitação tem como critérios, segundo o artigo 120º do RJIGT: 

 Assegurar um desenvolvimento urbano harmonioso e justa repartição de benefícios e 

encargos pelos proprietários abrangidos; 

 Integrar as áreas a afetar a espaços públicos ou equipamentos previstos nos planos 

de ordenamento; 

A estes, podem acrescentar-se o dever de: 

 Se constituir como um somatório de parcelas originais; 
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Delimitação da UE

Desenvolvimento dos 
projetos da operação de 

reparcelamento e obras de 
urbanização na UE

Concretização da operação 
urbanística (operação de 

reparcelamento e obras de 
urbanização)

 Incluir um número suficiente de proprietários para garantir a viabilidade económica e 

financeira da execução da unidade; 

 Incluir um número de proprietários suficientemente pequeno para que não se 

comprometa a possibilidade de se estabelecer acordos e consensos. 

Aquando da sua delimitação, o município deve garantir que a UE tem uma dimensão 

adequada para respeitar os critérios acima mencionados, pelo que uma unidade não deve 

corresponder ao limite da propriedade de um só proprietário (Oliveira, 2011). A par disso, a autora 

considera que a sua localização deverá ser definida tendo em conta as prioridades do município e a 

programação da ocupação territorial, devendo, portanto, ter subjacente uma estratégia de 

desenvolvimento que identifique as funções desejáveis, quer públicas, quer privadas. 

Para Oliveira e Lopes (2013), dentro de uma unidade de execução deve ser aprovada uma 

operação urbanística integrada, onde haja uma “reformatação fundiária” que tanto pode significar uma 

divisão fundiária da área abrangida (reparcelamento, que origina novos lotes ou parcelas), como uma 

união das existentes (emparcelamento fundiário). Ora, não faria sentido, para as autoras, delimitar e 

aprovar uma UE para que depois os proprietários continuassem a agir no limite da sua propriedade 

ou apenas se associassem alguns dos proprietários envolvidos, deixando a restante área para 

projetar posteriormente; a execução pode ser faseada, mas terá de ser projetada e aprovada em 

conjunto. Neste sentido, estas unidades territoriais promovem a concretização das intervenções 

urbanísticas de forma integrada, impedindo que os proprietários levem a cabo operações isoladas, 

nos limites da sua propriedade, sem qualquer articulação com a envolvente (Gonçalves, 2012). 

As diferentes fases de execução de uma UE incluem as etapas da figura 2 (Oliveira e Lopes, 

2013, adaptado): 

Figura 2. Fases de execução de uma UE 

 

As autoras afirmam que a concretização de uma unidade de execução implica a mobilização 

de vários Regimes Jurídicos que devem ser devidamente articulados: o RJIGT na delimitação da UE 

e o RJUE no procedimento de controlo preventivo que conduzirá ao alvará e posterior execução e 

fiscalização da concretização da operação urbanística. A participação do município ou de particulares 

nas operações a realizar em cada unidade de execução vai depender do sistema de execução 

definido, como se explicará posteriormente.  

 Segundo o RJIGT, a delimitação de uma unidade de execução poderá corresponder a uma 

UOPG (identificadas em PDM ou PU), à área abrangida por um plano de pormenor ou a parte desta 

(artigo 120º). No entanto, tal como afirmam Oliveira e Lopes (2013), a Câmara Municipal pode 

delimitar uma UE sem que esteja em vigor um plano de pormenor e sem estar prevista uma UOPG 
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para uma determinada área, sendo para isso necessária uma fundamentação sobre a importância 

daquela área para a implementação das disposições dos planos (seja PDM ou PU).   

Para as autoras, quando a unidade de execução é precedida de um PP “ficam desde logo 

asseguradas as características típicas de intervenção urbanística (…), o desenho urbano é vinculativo 

para os proprietários” (Oliveira e Lopes, 2013: 58-59). Esta situação pode ser desvantajosa na 

medida em que o desenho urbano sendo imposto aos particulares, pode dificultar a concertação entre 

município e promotores. Por sua vez, se a UE não for definida a partir de um plano de pormenor, não 

pressupõe a vinculação do município e dos proprietários a um projeto já determinado. Neste caso as 

autoras consideram importante que seja apresentada uma solução urbanística de base (onde se 

preveem os usos multifuncionais e compatíveis, as áreas a afetar a espaços públicos e os encargos a 

assumir pelos intervenientes) aquando da delimitação dos seus limites físicos, para o município 

garantir a articulação com a envolvente e para que possa servir de base à negociação com os 

proprietários. O projeto concreto deverá ser definido com os interessados na execução desta 

unidade, podendo ser eles a elaborá-lo e apresentá-lo, de modo a que haja uma maior possibilidade 

de concretização do mesmo.    

É de referir que perante esta situação, ou seja, a ausência de um plano de pormenor, a 

Câmara Municipal deve promover um período de discussão pública em termos semelhantes aos 

previstos para o PP, tal como esclarece a legislação (artigo 120º do RJIGT).  

O artigo 125º do mesmo diploma menciona que uma UE pode estar associada a um fundo de 

compensação com o objetivo de liquidar as compensações devidas pelos particulares, pagar as 

compensações devidas a terceiros e cobrar e depositar em instituição bancária as quantias 

liquidadas. Este fundo é gerido pela Câmara Municipal e conta com a participação dos interessados. 

Trata-se de “um instrumento para o qual são mobilizados os excedentes de valorização produzidos 

pelo plano que envolvem dinheiro, permitindo agilizar as ações de compensação aos proprietários 

com rentabilidade inferior à média” (Afonso, 2009: 146).   

São vários os problemas que podem surgir associados às unidades de execução. Segundo 

Gonçalves (2012), quando os PMOT preveem a delimitação de uma UE para uma determinada área 

e fizerem depender dela a realização de operações urbanísticas, a iniciativa dos particulares fica 

condicionada. Acrescenta ainda que “tais imposições consubstanciam autênticas reservas de 

urbanização, dependentes da vontade de outros, com a agravante de se poderem eternizar, já que 

não beneficiam de qualquer termo ou limite temporal nem de indicadores de natureza supletiva” 

(Gonçalves, 2012: 36), afirmando que isto leva à pouca utilização deste método face à execução 

assistemática. O autor considera também que embora a UE seja eficaz em garantir, no seu interior, a 

perequação de benefícios e encargos entre os proprietários, pode conduzir a algumas injustiças 

relativamente às propriedades vizinhas não abrangidas pela unidade de execução, uma vez que 

quando se delimita uma UE os solos contíguos ficam conformados ao perímetro definido pelo 

desenho exterior da unidade em questão, condicionando o molde e as condições da mesma, 

designadamente no que diz respeito ao solo edificável, às cedências obrigatórias e à localização de 

infraestruturas.  
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4.3 SISTEMAS E INSTRUMENTOS DE EXECUÇÃO 

Aquando a publicação do RJIGT, na figura do DL 380/99, foram introduzidas questões no 

âmbito da execução de planos, entre as quais os sistemas e instrumentos de execução. Segundo o 

artigo 119º do diploma, os planos e operações urbanísticas são executados através dos sistemas de 

compensação, de cooperação e de imposição administrativa, no âmbito de unidades de execução.  

De acordo com o artigo 122º do RJIGT, no sistema de compensação a iniciativa de 

execução é dos particulares, ficando estes obrigados a prestar ao município a compensação devida, 

segundo as regras estabelecidas em plano ou regulamento municipal. Cabe, assim, aos proprietários 

abrangidos pela UE proceder à perequação dos benefícios e encargos, sendo os direitos e 

obrigações dos mesmos definidos por contrato de urbanização. Para Oliveira e Lopes (2013) o 

licenciamento de intervenções urbanísticas neste contexto fica condicionado à associação entre todos 

os proprietários da unidade de execução, forçando a uma solução de conjunto e determinando a 

obrigatoriedade de estes suportarem os custos de urbanização. Quando a Administração não 

considere prioritária a intervenção urbanística numa área territorial, mas admita que esta possa 

acontecer – denominada pelas autoras de intervenções admissíveis – o sistema de compensação 

será o sistema de execução a adotar. Neste sentido, e tal como defende Gonçalves (2012), todo o 

protagonismo neste sistema de execução pertence aos particulares, limitando-se a Administração a 

controlar a sua atuação e a estabelecer onde e em que condições as intervenções urbanísticas 

podem acontecer.    

Por sua vez, no sistema de cooperação a iniciativa de execução do plano é de 

responsabilidade municipal, com a cooperação dos particulares interessados, atuando de forma 

coordenada e de acordo com a programação municipal (artigo 123º do RJIGT). Ainda segundo o 

diploma, os direitos e obrigações de ambas as partes são estabelecidas em contrato de urbanização 

que pode ser celebrado entre proprietários e promotores ou entre estes e o município e outras 

entidades interessadas na execução do plano. Perante a adoção deste sistema de execução, a 

administração pode substituir um ou mais proprietários que não subscrevam o acordo, através da 

expropriação, como forma de viabilizar a intervenção (Oliveira e Lopes, 2013). Ainda segundo as 

autoras, este deve ser o sistema a utilizar nas intervenções que o município considere desejáveis. O 

protagonismo é, portanto, assumido pelo município, enquanto os particulares têm um desempenho 

mais limitado (Gonçalves, 2012). 

No sistema de imposição administrativa, regulado pelo artigo 124º do RJIGT, a iniciativa de 

execução pertence ao município, que atua diretamente ou mediante concessão de urbanização, 

através de concurso público. Para Oliveira e Lopes (2013), este sistema de execução deve ser 

adotado quando existe uma área em que se deve intervir de forma integrada, com uma solução de 

conjunto, de forma a prosseguir um interesse público imediato e quando os proprietários não se 

associem para realizar uma operação urbanística conjunta, garantindo a Administração a 

concretização da mesma. Mais se acrescenta que os proprietários poderão subscrever o acordo 

proposto pelo município e caso não o façam deverão ser expropriados. Este sistema deve, portanto, 

ser utilizado quando se considera que deve ser o município a programar e a executar as operações 
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urbanísticas. Neste sentido, e segundo Gonçalves (2012), o sistema de imposição administrativa é 

adotado quando uma intervenção urbanística não pode ficar dependente da livre vontade dos 

particulares, assumindo a autarquia todo o protagonismo nesta operação. O autor afirma ainda que 

este é o sistema que mais restringe os direitos aos particulares, revelando-se como o mais oneroso 

para a administração, pelo que só deve ser adotado quando o município tenha capacidade financeira 

para a concretização da operação ou quando esta seja suficientemente atrativa para ser 

concessionada.  

A maior ou menor participação dos vários agentes, públicos ou privados, na concretização 

das operações urbanísticas depende, então, do sistema de execução a adotar. O município pode 

considerar-se fundamental na materialização destas operações pois é importante em todos os 

sistemas apresentados seja, enquanto entidade de controlo, coordenadora das intervenções ou 

entidade executante, podendo ainda acumular funções de proprietário (Oliveira e Lopes, 2013). As 

autoras afirmam também que os proprietários assumem um papel essencial, podendo estes associar-

se através da celebração de contratos de urbanização; e que existem terceiras entidades que podem 

intervir no domínio da execução e que se revelam importantes para assumir parte dos encargos 

provenientes das operações urbanísticas (sendo depois os benefícios atribuídos na quota-parte da 

sua participação nesses encargos).  

O RJIGT prevê também um conjunto de instrumentos que o município pode utilizar para a 

execução de planos, entre os quais o direito de preferência, a demolição de edifícios, a expropriação 

e o reparcelamento.  

O direito de preferência, de acordo com o artigo 126º do RJIGT, determina que “o município 

tem preferência nas transmissões por título oneroso, entre particulares, de terrenos ou edifícios 

situados nas áreas do plano com execução programada”. Este instrumento executório permite à 

Administração adquirir de forma prioritária um imóvel, apenas depois de o proprietário o decidir 

vender (Pais, 2010). A aplicação deste instrumento depende, assim, da vontade dos proprietários e 

pode ser utilizado para cumprir o plano e a sua programação sem recurso a instrumentos como a 

expropriação (Gonçalves, 2012). Ainda para Pais (2010), o direito de preferência revela-se como um 

instrumento vantajoso na medida em que obriga a que todas as transações imobiliárias sejam 

comunicadas à Administração, permitindo-lhe controlar a dinâmica imobiliária e conhecer os valores 

concretos que são praticados no mercado.  

A demolição de edifícios, segundo o RJIGT, apenas pode ser autorizada quando seja 

necessária para a execução de um PP ou quando estes edifícios já não tenham as condições de 

segurança e salubridade exigidos e a sua reparação seja técnica ou economicamente inviável (artigo 

127º). No entanto, Gonçalves (2012) defende que não seria esta a ideia que a legislação pretendia 

transmitir, pois o RJUE admite a demolição de edifícios e não a faz depender da existência de um 

plano de pormenor ou da inviabilidade técnica e económica da reparação do edifício. Acrescenta que 

o conteúdo material do PP como previsto no RJIGT (artigo 91º) estabelece que se devem identificar 

as operações de demolição, conservação e reabilitação das construções existentes. Em suma, o 

autor defende que apenas estando prevista num plano de pormenor, a Administração pode utilizar a 
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demolição de edifícios como instrumento de execução de planos e sempre que se tratem de edifícios 

protegidos por normas de salvaguarda, que necessitem de reparação, a demolição apenas será 

autorizada se existir inviabilidade técnica e económica das respetivas obras. Gonçalves (2012) 

considera, assim, que seja esta a forma correta de abordar a legislação, estabelecendo a relação 

entre os dois diplomas e articulando a informação disponível.  

A expropriação, prevista no artigo 128º do RJIGT, estabelece que a Administração pode 

expropriar os terrenos e edifícios necessários à execução dos PMOT, determinando o que se pode 

constituir como objeto de expropriação (nº2 do artigo 128º). A Administração pode ainda utilizar este 

instrumento, tido como o principal instrumento executório de planos, para sancionar os proprietários 

que não cumpram as obrigações urbanísticas “exigidas pela função ou vinculação social da 

propriedade” (Gonçalves, 2012: 41). 

Para se proceder à expropriação de um terreno ou edifício é necessário declarar a utilidade 

pública do mesmo, de forma a legitimar a utilização do instrumento, e determinar o montante da “justa 

indemnização” a pagar ao respetivo proprietário (Pais, 2010), tal como vem mencionado no Código 

das Expropriações
5
, diploma que regula a expropriação. Segundo Pais (2010) essa “justa 

indemnização” é apenas para ressarcir o expropriado, pagando-lhe, assim, o valor real do imóvel à 

data da declaração de utilidade pública. O Código de Expropriações considera duas categorias de 

solo – solo apto para construção e solo destinado a outros fins – para efeitos do cálculo da 

indemnização (artigo 25º do CE), sendo este feito de formas diferentes para ambas as categorias. 

Importa destacar não a fórmula de cálculo para cada uma, mas sim a falta de articulação entre o CE e 

o RJIGT já mencionada anteriormente e que aqui é bastante notória. Para além das distintas 

classificações de solo utilizadas nos dois diplomas, o RJIGT não define os critérios para a avaliação 

de bens objeto de expropriação e para a fixação da justa indemnização quando a Administração 

recorre a este instrumento para concretizar a execução dos planos, remetendo a questão para o CE 

(Gonçalves, 2012).  

De acordo com o artigo 129º do RJIGT, o município pode proceder à expropriação devido à 

utilidade pública da execução do plano se os proprietários não subscreverem o acordo proposto ou se 

estes não começarem as obras ou não as concluírem nos prazos fixados. Ainda segundo este artigo, 

pode o município proceder à reestruturação da propriedade e promover os sistemas de cooperação 

ou de imposição administrativa quando estiver em causa a expropriação de um conjunto de prédios 

de vários proprietários. O RJIGT acrescenta que os proprietários podem exigir a expropriação por 

utilidade pública dos seus terrenos, para efeitos de execução dos planos, quando se tenha por fim a 

regularização de estremas, fundamental para a concretização do PP (artigo 130º).  

 O reparcelamento consta como instrumento de execução de planos no artigo 131º do 

RJIGT, segundo o qual é a operação que consiste no agrupamento de terrenos em perímetros 

urbanos delimitados em PMOT e na sua posterior divisão ajustada ao plano, com a adjudicação das 

                                                             
5
 Lei nº 168/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 13/2002 de 19 de Fevereiro, pela Retificação nº 

18/2002 de 12 de Abril, pela Lei nº 4-A/2003 de 19 de Fevereiro, pela Lei nº 67-A/2007 de 31 de Dezembro, pela 
Lei nº 56/2008 de 04 de Setembro e pela Lei nº 31/2010 de 02 de Setembro 
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parcelas resultantes aos proprietários originais ou a outras entidades interessadas na operação. Esta 

operação tem como principais objetivos ajustar a configuração e o aproveitamento dos terrenos para 

construção às disposições do plano, distribuir equitativamente os benefícios e encargos resultantes 

do plano entre os proprietários e localizar as áreas de cedência para implantação de infraestruturas, 

espaços e equipamentos públicos (nº 2 do artigo 131º do RJIGT).  

 Oliveira e Lopes (2013) apontam as diversas etapas de uma operação de reparcelamento: 

 Avaliação de terrenos à data do início do processo (segundo o critério do seu valor ou 

da área); 

 Agrupamento de terrenos; 

 Obrigação de urbanizar (quando seja caso disso); 

 Divisão de acordo com as disposições do plano e partilha dos lotes ou parcelas 

resultantes entre os interessados e segundo o critério da proporcionalidade. 

A operação de reparcelamento pode ser de iniciativa dos particulares ou da Câmara 

Municipal, isoladamente ou em cooperação (nº 3 do artigo 131º do RJIGT). O diploma refere ainda 

que quando esta operação é de iniciativa dos particulares terá de ser devidamente licenciada pelo 

município; já quando se trata de uma operação de iniciativa municipal, apenas terá de ser aprovada 

pelo executivo municipal. Uma operação de reparcelamento de iniciativa privada pressupõe o 

consentimento de todos os proprietários envolvidos, sendo necessário, tal como prevê a legislação, a 

celebração de contratos de urbanização ou contratos de desenvolvimento urbano quando se trate das 

relações entre particulares e entre estes e outras entidades interessadas, e das relações entre 

particulares e o município, respetivamente (nº 8 do artigo 131º do RJIGT).  

Este instrumento executório deve reger-se pelos critérios estabelecidos no artigo 132º do 

RJIGT, entre os quais se define que a repartição dos direitos entre os proprietários na operação de 

reparcelamento será proporcional ao valor ou área do respetivo terreno à data do início do processo, 

podendo os proprietários fixar um outro critério, e que sempre que possível deverá assegurar-se que 

os lotes ou parcelas se localizem proximamente aos antigos prédios dos mesmos proprietários.  

Segundo Oliveira e Lopes (2013), o reparcelamento era tradicionalmente analisado como um 

loteamento conjunto, ou seja, uma operação de loteamento que incidia sobre terrenos de diversos 

proprietários, que implicava associação entre eles e que dava origem à constituição de lotes. Para as 

autoras, esta era a modalidade segundo o RJUE, que com o RJIGT sofreu uma alteração, pois foi 

introduzido como efeito do reparcelamento, a par da constituição de lotes, a transformação fundiária e 

consequente origem de parcelas para urbanização, tal como refere o artigo 133º do RJIGT. Como 

resultado da operação de reparcelamento, o artigo acrescenta a substituição dos antigos terrenos 

pelos novos lotes ou parcelas e a transmissão para a Câmara Municipal, sem qualquer ónus ou 

encargo, das parcelas de terreno para espaços verdes de utilização coletiva, infraestruturas e 

equipamentos públicos.  

Este é considerado como um instrumento “do presente” devido às exigências de flexibilização 

dos IGT e do mercado, pois permite que existam soluções alternativas apresentadas pelo promotor 
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ao nível do projeto, uma vez que ao proceder à reconfiguração fundiária da área de intervenção, não 

define as condições de edificação nas parcelas resultantes (Oliveira e Lopes, 2013). A par disso, é 

um instrumento capaz de garantir a perequação de benefícios e encargos entre particulares, pois 

evita “o enriquecimento injusto à custa de outros e que o PMOT se transforme num jogo se fortuna ou 

azar para os proprietários dos terrenos por ele abrangido” (Gonçalves, 2012: 64).   

 Para além destes instrumentos, existem outros instrumentos jurídicos que permitem a 

execução dos PMOT, como os instrumentos de execução de operações de reabilitação urbana, atos 

de controlo prévio urbanístico e os contratos de urbanização (Gonçalves, 2012). Pais (2010) 

considera que o licenciamento e fiscalização de operações urbanísticas são instrumentos de controlo 

por parte da administração; e que a expropriação e o direito de preferência são instrumentos 

autoritários da administração, úteis para pressionar os proprietários. A este leque acrescenta a venda 

forçada que permite à administração intervir sem o consentimento dos proprietários quando estes não 

cumpram com uma obrigação, correspondendo a uma solução alternativa à expropriação. Por fim, e 

tal como refere Gonçalves (2012), considera as parcerias público-privadas e entre agentes privados 

como instrumentos de concertação, importantes para levar a cabo a execução das operações 

urbanísticas.   

 

4.4 PROGRAMAÇÃO E FINANCIAMENTO 

A programação da execução é fundamental para a concretização dos planos, pelo que o 

RJIGT introduziu a obrigatoriedade de programação da execução e dos planos de financiamento no 

conteúdo material e documental dos PMOT. Isto foi corroborado por Oliveira e Lopes (2013) quando 

mencionam que os planos devem incluir disposições com vista à sua concretização (contendo peças 

como o programa de execução e o plano de financiamento) e que os IGT que têm uma dimensão de 

programação são os PMOT pois são diretamente vinculativos dos particulares e são os planos que a 

legislação confere a responsabilidade de programar a execução.  

Ora, de acordo com o RJIGT o conteúdo material do PDM deve identificar os meios 

disponíveis e as ações propostas (alínea d) do nº1 do artigo 85º) e a programação da execução das 

opções de ordenamento estabelecidas (alínea m) do nº1 do artigo 85º), assim como o seu conteúdo 

documental deve incluir um programa de execução (PE) que contenha indicações sobre as 

intervenções previstas e o seu meio de financiamento. Já em relação ao PU, a programação não 

consta do conteúdo material, “não se percebendo porquê” (Carvalho, 2012: 52) mas o programa de 

execução faz parte do conteúdo documental, nos mesmos termos em que é previsto para o PDM 

(artigo 89º, nº 2, alínea c). Por sua vez, para o PP, o diploma estabelece que este deve incluir a 

“programação dos investimentos públicos associados bem como a sua articulação com os 

investimentos privados” (artigo 91º, nº1, alínea j) e como tal, o plano deve ser acompanhado do 

programa de execução das ações previstas e respetivo plano de financiamento (PF) (alínea d) do nº 2 

do artigo 92º).  

No entanto, a obrigatoriedade da programação urbanística não se concentra apenas nos 

planos, mas também nas políticas públicas, existindo uma obrigação quase integral da programação 
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pública do território, sendo a programação considerada o elo de ligação entre o planeamento 

urbanístico e a gestão de uso, ocupação e transformação do solo (Oliveira e Lopes, 2013). Segundo 

as autoras, embora a programação da execução seja cada vez mais referida nos planos, ainda 

existem dúvidas sobre quais os instrumentos de programação existentes e quais os mais indicados 

em cada situação. Acrescentam que figuras de planeamento, execução e contratação podem ser 

utilizados como instrumentos de programação, como é o exemplo do reparcelamento ou dos 

contratos de planeamento.  

Oliveira e Lopes (2013) apresentam quais os instrumentos vocacionados para a programação 

territorial – considerando uma programação operativa, ou seja uma programação de intervenções 

resultantes de PMOT – separando-os em categorias: 

 Instrumentos que se encontram a montante dos planos: programas de ação 

territorial
6
, sempre que estes não possuam apenas a definição de estratégia de 

intervenção, e os contratos de planeamento que contenham as dimensões de 

programação de execução; 

 Instrumentos que se aproximam temporalmente dos instrumentos de planeamento: 

PP com efeitos registrais, UOPG e UE delimitadas em plano e medidas preventivas 

com efeitos antecipatórios; 

 Instrumentos que se encontram a jusante do plano: unidades de execução e 

operações de reparcelamento da qual resultam parcelas de urbanização; 

 Instrumentos independentes dos planos, que surgem em regimes jurídicos especiais: 

por exemplo, zonas de intervenção florestal, áreas de localização empresarial, áreas 

de desenvolvimento prioritário, áreas de construção prioritárias; 

 Instrumentos “atípicos” de programação, que embora não existam para esse fim, têm 

de forma indireta desempenhado esta função: estudos de conjunto e estudos de 

enquadramento urbanístico.   

Carvalho (2012) refere quais são os aspetos a considerar num programa de execução e num 

plano de financiamento, alertando para a necessidade de considerar os meios financeiros privados 

disponíveis para a execução de um plano, assim como a capacidade de investimento municipal. 

 Relativamente ao PDM e PU, o autor afirma que o conteúdo de um programa de execução e 

plano de financiamento pode ser organizado em diferentes pontos: estimativa do custo individual e da 

globalidade das ações, elaboração de um programa para cada uma das intervenções estratégicas e 

elaboração do programa de execução do plano, identificando as intervenções prioritárias. Acrescenta 

que para cada tipo de ação deve-se analisar quem financia (município, administração central e 

privados) e em que percentagem o faz e que a programação não deve ser temporalmente exata pois 

                                                             
6
 Programas de ação territorial definidos no artigo 121º do RJIGT; assentam num diagnóstico das 

tendências de transformação de uma área territorial, definindo os objetivos, as ações a realizar e o 

escalonamento temporal dos investimentos previstos, podendo definir as prioridades de atuação, programar as 

operações de reabilitação e expansão nas UOPG e definir a estratégia de intervenção municipal em espaço 

rural. Apresentam-se como uma das formas de conseguir uma atuação coordenada das entidades públicas e 

privadas na execução dos planos.  
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a implementação do plano deverá ser articulada com dinâmicas e oportunidades que vão surgindo e 

com algumas “vicissitudes” como os ciclos políticos. Por sua vez, no caso dos planos de pormenor, é 

exigida uma estimativa orçamental mais detalhada e uma perspetiva executória mais precisa, por se 

tratar de uma figura muito próxima à de projeto.  
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V. AFERIÇÃO DO GRAU DE EXECUÇÃO DE PLANOS  

 

5.1 MONITORIZAÇÃO 

A monitorização é fundamental para tornar o processo de planeamento mais adequado a 

cada momento e situação, para torná-lo mais efetivo (Batista e Silva, 2001). O carácter sistemático e 

regular da avaliação na monitorização torna-a numa importante componente do planeamento e da 

gestão, que procura sempre adequar o plano e o processo de planeamento às exigências e 

circunstâncias do sistema real. Assim, a monitorização é entendida “como a função de avaliação in 

continuum do processo de planeamento, suscetível de autonomização, tendo como objetivo contribuir 

para tornar mais efetivo o processo de planeamento e os seus instrumentos” (Batista e Silva et al, 

2002). 

Havendo a necessidade de uma base que sirva de referência para comparações na avaliação 

do processo de planeamento, Batista e Silva (2003) considera que esta está, essencialmente, 

centrada na avaliação de planos que lhe estão subjacentes uma vez que neles estão todas as 

orientações e pressupostos de transformação pretendidos para o território. Desta forma, a avaliação 

de planos é cada vez mais importante para o processo de planeamento, podendo contribuir para a 

melhor execução de planos. 

A avaliação in continuum enquadra-se num quadro de avaliação onde esta é, 

tradicionalmente, vista de duas outras perspetivas que constituem dois tipos de avaliação: a avaliação 

ex-ante e ex-post. A avaliação ex-ante baseia-se numa perspetiva antecipativa, focada no futuro, 

onde a questão principal é “o que vai acontecer?”; já a avaliação ex-post é retrospctiva e centra-se 

em “o que aconteceu?” A par destas, também é utilizada a avaliação intercalar ou intermédia 

(Landeiro et al, 2009). Neste sentido é de referir que a monitorização pressupõe uma combinação de 

avaliação ex-ante e ex-post pois para além da compreensão do passado deve-se equacionar o futuro 

tendo em vista a preparação e correção da ação (Landeiro et al, 2009). 

Segundo Pereira (2003) a monitorização implica reavaliar de forma constante os resultados 

alcançados face a metas programadas e consequentemente identificar desvios em tempo útil  para 

permitir o controlo das ações. A monitorização confere, assim, ao planeamento um carácter 

adaptativo a partir de ajustamentos sucessivos ao contrário das revisões de planos que são 

periódicas. A autora considera a gestão pró-ativa do município um fator fundamental para o futuro do 

planeamento municipal sendo a monitorização um instrumento para que tal aconteça, pois permite 

intervir, em tempo útil, quando dinâmicas que não estão previstas interferem na aderência entre o 

sistema territorial e o plano.   

De acordo com Batista e Silva (2003), embora na teoria seja desejável a coincidência entre o 

plano e o sistema territorial, na prática isso considera-se uma utopia dificilmente alcançável. 

Pretende-se através, quer da revisão quer da alteração dos planos, uma maior adequação do plano 

às exigências sociais e territoriais, sendo a monitorização, como já foi referido, um meio para 

conseguir essa adequação. No entanto, o autor defende que é desejável um “desajustamento 
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positivo” entre o plano e o estado do sistema territorial, significando isto que o processo de 

planeamento deverá estar à frente das tendências de transformação, estabelecendo as orientações e 

melhores soluções para o futuro (Batista e Silva, 2003).  

Desta forma a monitorização pode promover a melhoria da qualidade dos planos e do 

processo de planeamento e gestão, contribuindo para a sua credibilidade (Batista e Silva et al, 2002). 

Ainda segundo o autor, é a monitorização que dá sentido à ideia de plano-processo por ser uma 

função que vai avaliando o plano de forma contínua de forma a suportar a tomada de decisão (Batista 

e Silva, 2003). 

Para que um sistema de monitorização seja eficaz e funcione bem é necessário ter 

informação atualizada e regular que permita monitorizar. A falta de informação pode mesmo 

condicionar a monitorização do plano, pelo que é indispensável criar-se mecanismos para recolha, 

produção, atualização e partilha de informação para que esta exista regularmente. Para tal, os 

sistemas de informação geográfica (SIG) são uma ferramenta útil ao planeamento e na avaliação pois 

favorecem a produção e atualização da informação (Martins, S. et al, 2002). 

Para a avaliação da política de ordenamento do território, a LBPOTU estabelece a realização 

de Relatórios de Estado do Ordenamento do Território, quer pelo Governo, quer pelas Juntas 

Regionais
7
, quer pelas Câmaras Municipais. Ora, para todos os âmbitos do sistema de gestão 

territorial, é obrigatória a apresentação de um relatório, de dois em dois anos, sobre o estado do 

ordenamento do território no qual é feito um balanço sobre a execução dos IGT, suportando a 

eventual necessidade de alteração ou revisão dos planos. Desta forma, a LBPOTU consagra a 

função da monitorização na medida em que é o exercício da avaliação in continuum que suporta as 

dinâmicas de planos já referidas (Batista e Silva, 2001).  

O RJIGT vem corroborar a Lei de Bases acerca dos REOT e acrescenta a criação de um 

observatório responsável pela recolha e tratamento de informação e pela elaboração de relatórios 

periódicos de avaliação que incidem sobretudo no desenvolvimento das orientações do PNPOT. 

Paralelamente é previsto um sistema nacional de informação territorial que funcionará em articulação 

com o referido observatório e que integrará os elementos de análise relevante nos diferentes âmbitos 

territoriais. 

5.2 GRAU DE EXECUÇÃO NOS REOT: INDICADORES E METODOLOGIAS 

A monitorização, ao nível do ordenamento e planeamento do território, pode ser feita através 

de indicadores. Estes podem contribuir para monitorizar a execução de instrumentos de gestão 

territorial e consequentemente determinar o seu grau de execução. Neste sentido, o grau de 

execução dos planos pode ser aferido com base em diversas metodologias e indicadores, sendo os 

Relatórios de Estado de Ordenamento do Território um exemplo onde isso é aplicado.  

Para se perceber quais os indicadores e metodologias utilizados para verificar a execução 

dos IGT foi feita a análise de vários REOT. Inicialmente procurou analisar-se os REOT dos 16 

                                                             
7
 Que não chegaram a ser criadas devido ao “chumbo” da Regionalização em referendo nacional 
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municípios entrevistados (cujos critérios de seleção serão explicados no ponto 6.2.1), no entanto, 

perante os poucos resultados encontrados – apenas cinco – estendeu-se a pesquisa ao motor de 

busca Google onde foram encontrados mais alguns Relatórios, sem, no entanto, haver qualquer outro 

critério de seleção. No total foram, assim, analisados dez REOT. É de referir que nesta análise foi 

dada especial atenção aos indicadores e metodologias utilizadas para aferir o grau de execução física 

dos planos. No entanto, também se poderia aferir a execução numa perspetiva financeira, ou seja, a 

partir dos orçamentos, planos de atividades e dos planos plurianuais de investimento das Câmaras 

Municipais, de modo a apurar se as ações previstas nos planos de pormenor estariam integradas 

nesses documentos. No entanto, esta metodologia não iria refletir a iniciativa dos particulares, 

acrescendo ainda a dificuldade em obter toda a informação e ao facto de nem todos os planos terem 

estimativas de custos que seriam depois comparadas com os valores previstos em orçamento e nos 

planos plurianuais. 

Esta pesquisa irá ser utilizada para a formulação de uma metodologia de aferição do grau de 

execução de planos de pormenor que será apresentada no ponto 6.3.1.   

O Relatório de Estado do Ordenamento do Território de Coimbra (2008) tem como 

principal objetivo avaliar e comunicar o estado do ordenamento do território no concelho e revelar-se 

um instrumento de apoio à caracterização e diagnóstico e, consequentemente, apoiar a tomada de 

decisão. Relativamente à execução da urbanização é utilizado o indicador que avalia a área 

urbanizada (em m
2
) resultante das operações de loteamento. A área urbanizada é calculada com 

base num programa do Departamento de Gestão Urbanística e Renovação Urbana sobre a receção 

definitiva dos loteamentos (autos de vistoria). Ou seja, a execução da urbanização é baseada nos 

loteamentos. Em relação aos PMOT de hierarquia inferior, este relatório apenas faz referência ao 

número de planos de urbanização e de pormenor existentes de modo a avaliar a área do município 

abrangida por estes instrumentos. O mesmo acontece com as unidades de execução, sendo apenas 

registado o seu número e área.   

O Relatório de Estado do Ordenamento do Território de Faro (2011) pretende avaliar a 

execução do plano diretor municipal, segundo várias dinâmicas. Dentro da dinâmica urbanística vem 

referenciada a avaliação das dinâmicas de ocupação do solo urbano, na qual se utilizam como 

indicadores as percentagens de solo predominantemente edificado em relação a solos urbanos 

consolidados e urbanizáveis, classificados no PDM. Para determinar a percentagem de ocupação do 

solo, o relatório estabelece que, para cada aglomerado, se faça a relação entre espaço ocupado e 

não ocupado quer para o espaço urbano como para o urbanizável em relação ao previsto no PDM, 

determinando assim, a percentagem do que está ou não ocupado, conseguindo apurar se o que 

estava previsto foi ou não concretizado. Faro tem ainda um Relatório de Avaliação de Execução do 

PDM (2008) que foi elaborado no âmbito da revisão do plano diretor municipal, servindo como 

suporte a essa revisão, e que apresenta os níveis de execução do mesmo. Este pretende interpretar 

o grau de concretização das UOPG e dos PMOT, estabelecendo apenas, no caso das UOPG, se são 

exequíveis (ou seja, se a UOPG é compatível com os novos regulamentos urbanísticos) ou não, e no 

caso dos PMOT qual a sua situação atual no processo de tramitação. Para medir níveis de execução 



39 

 

do plano são ainda utilizados os compromissos urbanísticos privados, nomeadamente os alvarás de 

loteamento e de obras de urbanização.  

Por sua vez, o município de Braga não tem REOT mas apresenta um Relatório da 

Avaliação da Execução do PDM (2008), elaborado no âmbito da revisão deste plano. Para aferir os 

níveis de execução do PDM é verificada a ocupação do solo fazendo a comparação do que estava 

proposto no PDM com a sua ocupação recente, nomeadamente para as áreas urbanizáveis. Assim, a 

evolução da ocupação do solo é feita a partir da carta de ordenamento do PDM, do levantamento 

topográfico e dos alvarás de loteamento, sendo os espaços urbanizáveis ocupados contabilizados 

através da cartografia atualizada e dos alvarás de loteamento. Relativamente às UOPG apenas é 

apresentada a sua situação atual (se os planos previstos para a sua concretização estão aprovados, 

em estudo, em elaboração, ou se foram reprovados), não identificando valores de execução.  

Tal como no município de Braga, em Sines não há um Relatório de Estado do Ordenamento 

do Território mas sim um Relatório de Avaliação do Plano Diretor Municipal (2007). Este foi 

elaborado com o intuito de fazer uma análise ao PDM em vigor para desenvolver a sua revisão. Em 

matéria de execução apenas é avaliado o nível de execução dos equipamentos previstos no PDM. 

Desta forma, este relatório não faz qualquer referência à execução do PDM ao nível da ocupação do 

solo, nem execução das UOPG nem de outros planos de hierarquia inferior.     

O Relatório de Estado do Ordenamento do Território de Lisboa (2009) foi elaborado 

aquando o reinício do processo de revisão do plano diretor municipal, sendo este uma oportunidade 

para avaliar as várias políticas que têm sido implementadas na cidade, contribuindo para ajustar os 

objetivos da revisão do PDM e iniciar um processo de monitorização a partir da mesma. Para avaliar 

o grau de concretização das áreas de estruturação e reconversão urbanística, uma das subclasses 

em que se estruturou o espaço urbano, foi comparada a cartografia de 1994 (data do PDM) com 

ortofotomapa e cartografia recente e foram identificadas as novas áreas de construção, novas zonas 

verdes e novas infraestruturas. Relativamente aos PMOT, foi identificada a percentagem de território 

municipal coberta por planos de urbanização e de pormenor, assim como, por estudos urbanos (que 

incluem loteamentos elaborados no âmbito das competências da Câmara Municipal). No entanto, não 

é identificado o grau de execução dos PU e PP, referindo apenas quais os que são eficazes e os que 

têm termos de referência aprovados. Para cada Unidade Operativa de Planeamento este relatório 

analisa a “taxa de aderência” destas unidades aos planos de urbanização e pormenor em vigor ou 

elaboração, bem como aos compromissos urbanísticos. Como indicadores nesta temática é 

apresentado o número de PU e PP eficazes assim como o número de licenças emitidas e 

loteamentos aprovados.  

O Relatório de Estado do Ordenamento do Território da Amadora (2007) avalia a 

vigência do plano diretor municipal, analisando os níveis de concretização das ações nos vários 

domínios de intervenção subjacentes aos objetivos definidos para o município que constituíram o seu 

modelo de desenvolvimento. Na estimativa de execução do PDM, para além de todos os indicadores 

utilizados nas mais diversas áreas de intervenção, estabeleceu-se uma metodologia para fazer essa 

estimativa, diferenciando os espaços urbanos dos de expansão. Assim, e tal como refere o 
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documento, esta avaliação centrou-se nas áreas de expansão do município. A execução destas áreas 

é verificada através da superfície (em hectares) de expansão concretizada das UOPG em 

comparação com a área urbanizável prevista no plano. É com base nessa diferença que se chega à 

percentagem de expansão conseguida em cada UOPG. Já na classe de espaço urbano e 

industrial/serviços, a execução é verificada através da superfície (em hectares) de licenciamentos de 

loteamentos e edificações no período considerado. 

 A decisão de elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento do Território da 

Lourinhã (2011) prendeu-se com a verificação da necessidade de rever o PDM do município. Um 

dos objetivos do REOT consiste em identificar o grau de consolidação do espaço urbano e 

urbanizável do PDM em vigor. Para tal, e em termos de aferição da execução, é avaliada a 

concretização das UOPG definidas no PDM, definindo apenas três categorias relativamente ao grau 

de execução: total ou maioritariamente executado, parcialmente executado ou em execução ou não 

executado, sem referir, no entanto, que aspetos são considerados para aferir essa execução.  

O Relatório de Estado do Ordenamento do Território da Maia (2011) pretende verificar o 

balanço da execução dos IGT em vigor, onde o estado do ordenamento do território é medido através 

de indicadores que se enquadram em diversos temas. Relativamente à avaliação da execução do 

PDM, o REOT define tipologias de ação (onde se incluem as UOPG) e o seu nível de execução, 

divididas por prioridades, sendo, tal como no caso da Lourinhã, definidas três categorias: executado, 

parcialmente executado ou em execução ou sem execução. Mais uma vez não são referidos os 

aspetos considerados para aferir essa execução.  

O Relatório de Estado do Ordenamento do Território de Palmela (2003) é um documento 

de avaliação do plano diretor municipal em vigor, que fundamenta a sua necessidade de revisão. 

Neste REOT, a avaliação da execução das áreas urbanizáveis apoiou-se nos loteamentos ao nível de 

cada perímetro urbano, definidos na planta de ordenamento do PDM e ainda na pressão construtiva, 

quantificada nas licenças de construção de edificações. A execução das áreas urbanizáveis traduz-se 

na área loteada e nos fogos construídos, havendo ainda uma comparação entre ambas. É de referir 

que a avaliação da execução das áreas urbanizáveis com base nos fogos construídos compara o 

número de fogos construídos com a capacidade da área urbanizável e a avaliação da execução das 

áreas urbanizáveis com base nos loteamentos compara a área loteada com a superfície das áreas 

urbanizáveis.   

O Relatório de Estado do Ordenamento do Território de Vila Nova de Gaia (2011) reflete 

a primeira avaliação da execução do plano diretor municipal (aprovado em 2009) e a síntese da 

monitorização dos restantes PMOT. Este município desenvolveu estruturas destinadas à construção 

de um sistema de monitorização territorial, nomeadamente um Sistema Municipal de Informação 

Territorial e um Observatório do Território de Gaia, que tem como objetivo a produção de informação 

atualizada para a elaboração do REOT bi-anual e de relatórios de monitorização de PMOT. O REOT 

definiu os seguintes indicadores de execução: execução das áreas de expansão (nº/ha) medida 

através da relação entre o número de operações urbanísticas realizadas em área de expansão na 2ª 

centralidade e o total de áreas de expansão na 2ª centralidade; programação do PDM (%) medida 
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através da relação entre a área de zona de urbanização programada para as quais já se efetivaram 

estudos e a área de zona de urbanização programada prevista no PDM; execução em zona de 

urbanização programada medida através do número de unidades de execução. Para além disso, a 

execução do PDM é baseada na avaliação do desenvolvimento de UOPG delimitadas no plano, mas 

nesta fase é apenas apresentada a situação atual do processo de tramitação – estudadas, com 

estudos em curso ou programadas. Relativamente aos restantes PMOT é feita uma descrição acerca 

de cada plano e do seu estado de execução não havendo, no entanto, um cálculo ou uma 

metodologia que traduza o seu grau de execução.  

Como se pode verificar pela análise dos REOT, a maioria pretende justificar a revisão do 

PDM fazendo, por isso, a avaliação da execução do PDM então em vigor. A escala de análise é 

diferente da escala pretendida nesta dissertação, sendo por vezes difícil retirar informação sobre os 

indicadores e metodologias utilizadas para verificar a execução física dos outros PMOT. Em relação 

ao PDM a aferição da sua execução é feita de forma global, atendendo às diversas temáticas que o 

compõem. Uma delas prende-se com a execução da urbanização ou das áreas urbanizáveis ou 

programadas, cuja designação e objeto de avaliação depende de município para município. Foi 

precisamente essas a que foi dada especial atenção.  

Pode concluir-se que esta avaliação é feita tendo em conta a relação entre a área prevista e a 

área concretizada, através da comparação entre cartografia antiga ou da planta de ordenamento do 

PDM com cartografia mais recente, sendo por vezes utilizados também os alvarás de loteamentos. 

Relativamente às UOPG e aos planos de urbanização e de pormenor, geralmente, não é avaliada a 

sua execução, em termos concretos, havendo apenas referência sobre a sua situação atual no 

momento de elaboração do relatório. Quando esta é avaliada não são explicados os aspetos que são 

considerados para tal.  

A par da verificação do conteúdo de REOT, Lopes (2011) faz uma proposta de indicadores de 

monitorização, no âmbito da sua dissertação de mestrado, que permite aferir o grau de execução dos 

planos municipais de ordenamento do território. Esta proposta é feita com base na análise de 

Relatórios do Estado do Ordenamento do Território de vários municípios, bem como num inquérito a 

técnicos municipais. Chega a um conjunto de indicadores que integram domínios como a economia, a 

dinâmica social e habitacional, o planeamento e gestão do território, o ambiente, e a mobilidade. 

Dentro do domínio do planeamento e gestão do território há um indicador que visa aferir a taxa de 

execução do espaço urbano e urbanizável previsto, relacionando a área ocupada ou concretizada e 

comprometida com o total do espaço urbano e urbanizável previsto em PMOT. Este indicador, de 

acordo com o autor, pode ser utilizado para quantificar a ocupação dos espaços urbanos definidos 

nos planos.  

Para tal foi definida uma metodologia de identificação de áreas concretizadas, revelando 

algumas dificuldades na estimativa do espaço ocupado que se devem à não existência de cadastro 

atualizado, ao facto de não se prever as intenções dos proprietários em relação às suas propriedades 

e à regulamentação e restrições do próprio plano. Desta forma o cálculo baseia-se em: 

 Identificação dos polígonos que compõem os perímetros urbanos; 
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 Delimitação das áreas concretizadas através da fotografia aérea, integrando 

edificações, arranjos exteriores, logradouros e espaços públicos; 

 Inclusão das áreas ocupadas pelas vias de comunicação nos polígonos anteriores; 

 "Limpeza" (depuração de erros geométricos, posicionais, etc) dos polígonos criados, 

nomeadamente eliminação de erros existentes e de pequenas “ilhas” sem significado.  

Com a informação recolhida nos REOT e na dissertação referida consegue perceber-se quais 

as formas de avaliar e mensurar a execução dos planos que têm sido utilizadas e a partir daqui 

chegar a uma proposta de metodologia de aferição do grau de execução de planos de pormenor, 

descrita no capítulo seis. 
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VI. PRÁTICA DA EXECUÇÃO PEREQUACIONADA EM PORTUGAL 

 

6.1 METODOLOGIA GLOBAL 

Depois do enquadramento teórico sobre as temáticas abordadas no contexto da dissertação, 

a metodologia utilizada para caracterizar a prática da execução perequacionada em Portugal 

consistiu na recolha de informação sobre os planos de pormenor e as práticas municipais da 

execução de planos e perequação, na relação da estimativa de execução com as características dos 

PP e na seleção de casos de estudo e respetiva aferição do grau de execução. Conjugou-se, assim, 

informação recolhida no âmbito do projeto PERCOM com uma metodologia de aferição do grau de 

execução de planos de pormenor desenvolvida e aplicada no âmbito da presente dissertação. 

Pretende-se, por fim, relacionar o grau de execução dos planos de pormenor tidos como casos de 

estudo com potenciais fatores que o podem, ou não, influenciar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Metodologia global 

 

6.2 CARACTERIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PEREQUAÇÃO E DA EXECUÇÃO DOS 

PLANOS DE PORMENOR  

6.2.1 METODOLOGIA 

Nesta primeira fase de caracterização da aplicação da perequação e da execução dos PP, a 

metodologia engloba as primeiras etapas da figura 3, ou seja, a análise documental, o inquérito aos 

municípios e a entrevista aos técnicos municipais. Estes métodos de recolha de informação 

correspondem ao que foi desenvolvido no âmbito do projeto PERCOM. 

A análise documental baseou-se numa grelha de análise onde se estudou o conteúdo 

regulamentar dos planos de pormenor publicados entre 1/10/1999 e 31/12/2012. Desta forma, os 

planos analisados correspondem ao período pós - RJIGT pois foi com esta iniciativa legislativa que se 

introduziu a perequação ao nível dos planos de pormenor. A grelha utilizada constituiu um referencial 

para a análise desses regulamentos e abrangeu diversas temáticas: os dados gerais do plano, os 
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seus objetivos, a estrutura fundiária da área abrangida, as orientações executórias, os mecanismos 

de perequação compensatória e a avaliação do solo (para efeitos de perequação). Cada um destes 

temas subdividiu-se em variáveis de caracterização de modo a que a análise fosse o mais 

abrangente possível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Conteúdo da grelha de análise 

 

O primeiro conjunto de dados incide sobre a localização espacial do PP (região e município) e 

a sua data de publicação. O segundo grupo integra a modalidade específica do plano (segundo o art. 

91º-A do RJIGT), a sua dinâmica territorial (considerando como opções a consolidação, expansão e 

reestruturação) e o uso dominante (equipamentos, industrial/empresarial, turístico, habitacional ou 

misto). No que diz respeito à estrutura fundiária da área abrangida pelo plano considerou-se 

importante saber o número de proprietários, a área do plano, a homogeneidade da estrutura cadastral 

(semelhança entre a dimensão das parcelas) e a natureza dominante da propriedade (pública ou 

privada). Já as orientações executórias integram os sistemas de execução previstos, as unidades de 

execução delimitadas e os instrumentos de execução. No âmbito dos mecanismos de perequação 

compensatória identificou-se o benefício-padrão (valor do IMU e abrangência territorial), o encargo-

padrão (valor da ACM, estimativa do Custo Médio de Urbanização e abrangência territorial), os 

instrumentos perequativos previstos (nomeadamente compra e venda de IMU, compensação em 

numerário ou em espécie e afetação de taxas urbanísticas), assim como a existência ou não de um 
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documento complementar sobre a perequação. Por fim, relativamente à avaliação do solo (para 

efeitos de perequação) foi recolhida a informação sobre que PP avaliam as propriedades iniciais, que 

avaliam as parcelas finais e o tipo de modelo perequativo (complexo ou simples consoante 

considerem, ou não, essa avaliação no cálculo de compensações).  

A partir desta grelha, foram definidas tipologias de planos com base nas suas características 

e objetivos bem como no grau de desenvolvimento de conteúdos perequativos.   

O inquérito aos municípios (em anexo) foi enviado a 29 de Janeiro de 2013 aos municípios 

de Portugal continental com o objetivo de compreender a adequabilidade do PP ao processo de 

transformação territorial, de identificar os principais obstáculos à aplicação do regime perequativo em 

vigor, de compreender a adequabilidade da perequação à equidade e eficiência dos processos de 

execução urbanística e de destacar as alterações necessárias a este regime para melhorar a sua 

aplicação.  

Cerca de 38% dos municípios de Portugal continental (representados a azul na figura 5) 

respondeu, o que perfaz o total de 106 municípios – embora tenha havido 110 respostas, apenas 106 

municípios estavam identificados. O inquérito foi sobretudo focado na perequação, pois é a temática -

chave do projeto. Ainda assim, houve duas questões direcionadas para a temática da execução: uma 

focada nos licenciamentos de operações urbanísticas não enquadradas em planos de pormenor ou 

unidades de execução, portanto, centrada na execução assistemática e outra questão que incidiu no 

grau de implementação de PP que previam 

mecanismos de perequação.  

A entrevista aos técnicos 

municipais (em anexo), que decorreu entre 

06 de Maio de 2013 e 14 de Junho de 2013, 

teve como objetivo aprofundar a informação 

recolhida com os inquéritos, conhecer a 

experiência do técnico municipal 

relativamente à utilização do plano de 

pormenor e da perequação, identificar quais 

as vantagens e obstáculos reconhecidos 

pelos municípios na aplicação da 

perequação e perceber quais os seus 

efeitos na elaboração e execução de PP. 

Assim, a entrevista procurou abarcar um 

conjunto de questões que vão desde as 

opções municipais de gestão e execução 

urbanística, à caracterização dos 

procedimentos de elaboração e execução 

de PP, à perceção do técnico municipal sobre 

Figura 5. Municípios inquiridos e entrevistados  

Fonte: Caracterização da prática nacional de perequação em 
planos de pormenor – workshop PERCOM 2013  
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a aplicação de modelos de perequação e às opções de financiamento municipal para implementação 

dos planos de pormenor.  

Num universo de 106 municípios, tendo como pressuposto que os municípios entrevistados 

teriam de ter respondido ao inquérito enviado previamente, foram selecionados 16 municípios. Os 

critérios de seleção prenderam-se com: i) representação de todas as tipologias de planos pré-

definidas (com base na conjugação uso dominante/dinâmica urbanística); ii) representação de 

municípios de todas as regiões; iii) municípios que tenham elaborado PP com perequação e com 

diferentes níveis de desenvolvimento da mesma; iv) municípios que não tenham elaborado PP com 

perequação; v) municípios que tenham elaborado PP com e sem perequação; vi) municípios com 

elevada dinâmica urbanística; vii) municípios com planos de pormenor com perequação com elevado 

grau de execução (com base nas respostas ao inquérito). Foi definida qual a amostra mínima 

pretendida para cada critério e após a conjugação dos mesmos selecionaram-se os municípios que 

respeitassem o maior número de condições, chegando-se aos 16 municípios representados a laranja 

na figura 5. Desta forma, a amostra para as entrevistas representa 6% dos municípios de Portugal 

continental, 15% dos PP publicados no período temporal de referência e 25% dos PP que mencionam 

a aplicação da perequação.   

No guião elaborado para a entrevista foram várias as temáticas abordadas. As questões que 

interessam no domínio da execução referem-se à relação que o excessivo tempo de elaboração de 

um plano de pormenor pode ter na sua execução, às possíveis vantagens na contratualização entre o 

sector público e privado para a execução de planos e à possibilidade da aplicação de modelos de 

perequação ter influência na duração da execução de um PP. Para além disso ainda há referência ao 

papel do plano de pormenor na execução urbanística, traduzida nas vantagens e desvantagens da 

execução de forma sistemática e assistemática.  

 

6.2.2 RESULTADOS 

A partir dos três modos de recolha de informação – grelha de análise, inquéritos e entrevistas 

– conseguiu-se obter uma caracterização geral dos planos de pormenor e da aplicação da 

perequação nos mesmos. Estes resultados estão integrados na tarefa 2 do projeto PERCOM, 

constituindo-se também como parte dos resultados obtidos no projeto que servirão de base para a 

proposta de modelo de execução perequativo, o principal output do projeto.  

A grelha de análise permitiu definir tipologias de planos com base nas suas características e 

objetivos, assim como no grau de desenvolvimento da perequação. Para se chegar a essas 

tipologias, foi analisado o conteúdo regulamentar dos planos de pormenor, onde se verificou que 

apenas uma parte dos PP publicados no período de análise referencia a perequação nos seus 

regulamentos. 
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Figura 6. Aplicabilidade da perequação nos PP publicados após RJIGT 

Fonte: Comunicação Ad Urbem 2012: A equidade e eficiência no processo de urbanização. Caracterização da prática 
nacional de perequação em planos de pormenor (adaptado) 

 

Como é visível na figura 6, do total de 465 planos de pormenor publicados entre 1/10/1999 e 

31/12/2012, foram identificados 94 PP que foram elaborados segundo o regime anterior. Quando 

essa informação não estava presente no regulamento do plano, verificou-se se a data da aprovação 

na Assembleia Municipal precedia a data de publicação do RJIGT.  

Dos 371 planos elaborados segundo as disposições do RJIGT, 179 não fazem qualquer 

referência à aplicação da perequação ficando, portanto, fora do objeto de estudo. No entanto, alguns 

destes planos indicam no regulamento algumas disposições executórias, como sistemas, 

instrumentos e/ou unidades de execução. Dos 192 PP que referem a aplicação da perequação, 

apenas 134 declaram a aplicabilidade de mecanismos perequativos, sendo que os restantes 58 

declaram a não aplicação dos mesmos mecanismos, nem sempre justificando essa decisão. Com 

base nestes resultados classificaram-se os planos em: 

 Tipo O: planos elaborados de acordo com o regime anterior; 

 Tipo S: planos que não referem a perequação; 

 Tipo J: planos que declaram a não aplicabilidade da perequação; 

 Tipo P: planos que declaram a aplicação da perequação.  

Segundo Condessa et al (2012b), entre 2003 e 2006 não se verificou uma evolução 

significativa na publicação de planos com referência à perequação, mas a partir de 2007 registou-se 

um aumento destes planos, observando-se, assim, uma evolução no desenvolvimento de conteúdos 

perequativos.   
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Figura 7. Níveis de desenvolvimento da perequação 

Fonte: Comunicação Ad Urbem 2012: A equidade e eficiência no processo de urbanização. Caracterização da prática 
nacional de perequação em planos de pormenor (adaptado) 

De salientar que, no âmbito do projeto, o conceito de modelo de perequação consiste na 

aplicação de mecanismos de repartição de benefícios e encargos, na definição de instrumentos 

perequativos e na formulação do cálculo de compensações com avaliação da propriedade.  

Dos 134 planos de pormenor que declaram a aplicabilidade de mecanismos de perequação, 

17 PP, embora os seus regulamentos declarem a aplicação da perequação, são omissos quanto ao 

seu conteúdo ou apenas transcrevem parte da legislação. Contam-se, portanto, 117 planos que 

efetivamente definem a aplicação de mecanismos de perequação. No entanto, apenas 55 

estabelecem um modelo que integra benefícios e encargos assim como instrumentos de perequação. 

Pode verificar-se, assim, que existem omissões e falhas de conteúdo perequativo em 84 PP, o que 

deixa 33 casos em que há demonstração de cálculo de compensações e direitos de edificabilidade.  

Como se pode observar na figura 7 foram definidos quatro níveis de desenvolvimento da 

perequação, mediante o conteúdo perequativo que os conjuntos de planos apresentavam.  

 Nível de desenvolvimento P0: Omissão ou apresentação de conteúdo incompleto 

relativo à definição de mecanismos de perequação; 

 Nível de desenvolvimento P1: Omissão da definição de mecanismos de encargos e 

benefícios (ou conteúdo incompleto de um dos mecanismos) ou de instrumentos 

perequativos (compensação em numerário, espécie, afetação a taxas urbanísticas entre 

outros); 

 Nível de desenvolvimento P2: Definem o modelo com mecanismos de benefícios e 

encargos e instrumentos de perequação, omitindo ou apresentando de forma incompleta o 

modelo de avaliação da valorização da propriedade e os cálculos de compensações; 

 Nível de desenvolvimento P3: Integram todos os elementos referidos nos níveis 

anteriores e um modelo de avaliação da propriedade que permite o cálculo das 

compensações entre proprietários.  
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Figura 8. Tipologias características de PP 

Fonte: Comunicação Ad Urbem 2012: A equidade e 
eficiência no processo de urbanização. Caracterização da 
prática nacional de perequação em planos de pormenor 

 

Para além da determinação dos níveis de desenvolvimento da perequação, a análise dos 

regulamentos dos PP permitiu a definição de tipologias de planos consoante o seu uso dominante e 

dinâmica urbanística. Esta análise foi feita tendo em conta que a configuração de cada PP quanto a 

disposições executórias seria condicionada pelo uso e dinâmica urbanística (Condessa et al, 2012b). 

Assim, foram formuladas as seguintes tipologias resultantes da conjugação entre os dois aspetos 

mencionados:  

 

Expansão habitacional/mista; 

Expansão industrial/empresarial; 

Reestruturação (considera todos os usos); 

Expansão turística; 

Consolidação (considera todos os usos); 

Equipamentos (considera todas as dinâmicas 

urbanísticas). 

 

A dinâmica de expansão é a mais referenciada 

pelos PP, correspondendo a 67% dos planos 

publicados no período de análise, enquanto 21% são 

PP de reestruturação e apenas 12% de consolidação. 

No entanto, quando se articula a dinâmica territorial 

com o uso dominante, resultando nas tipologias acima 

referidas, a tipologia com mais expressão continua a 

ser a de expansão articulada com o uso habitacional 

ou misto, seguida da criação ou expansão de parques 

industriais ou empresariais. A tipologia com menos 

expressão é a de expansão, reestruturação ou consolidação de equipamentos.  

A grelha de análise possibilitou a síntese de toda a informação disponível nos regulamentos 

dos planos de pormenor, definir as tipologias de planos e os níveis de desenvolvimento de 

perequação descritos anteriormente e permitiu ainda perceber que, de modo geral, são poucos os 

planos de pormenor que definem no seu regulamento um modelo de perequação completo, com um 

sistema de cálculo de compensações e que indicam os instrumentos utilizados para tal. É de referir 

que apenas 84 municípios, dos 169 que têm planos de pormenor, têm PP com conteúdos 

perequativos.  

A análise do inquérito permitiu obter a perspetiva dos técnicos municipais quanto à 

elaboração de planos de pormenor, à relação entre execução e perequação e ainda uma breve 

caracterização do município em questão. No que diz respeito às questões relativas à execução de 

planos, foram várias as conclusões que se puderam apurar. A percentagem de licenciamentos de 

operações urbanísticas aprovadas não enquadradas em planos de pormenor ou unidades de 

execução, nos últimos dez anos, revelou-se bastante elevada, sendo que a maioria dos municípios 
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(cerca de 74%) afirmou que estas correspondiam a mais de 90% das operações urbanísticas 

aprovadas no município. Poucos municípios responderam que estas operações representavam 

menos de 50% do total de operações urbanísticas (aproximadamente 9% dos municípios) e cerca de 

17% dos municípios afirmaram que as mesmas representavam entre 50% e 89% das operações 

urbanísticas do município. Isto significa que os licenciamentos de operações urbanísticas avulsas 

ainda são bastante representativos, confirmando o que foi exposto nos capítulos anteriores sobre a 

execução urbanística.   

Já sobre a questão 

referente ao grau de 

implementação dos PP que 

contêm mecanismos de 

perequação, os resultados do 

inquérito mostram que este é 

bastante reduzido. Foi pedido aos 

municípios para estimar qual o 

grau de implementação do plano 

de pormenor com mecanismos de 

perequação cuja implementação 

estivesse mais avançada. É de referir 

que nem todos os municípios que 

responderam ao inquérito têm planos de pormenor com perequação e como tal, alguns deles não 

responderam a esta questão em particular. Num total de 37 respostas, verificou-se que mais de 

metade destes municípios afirmam que no seu município o grau de execução mais elevado dos PP 

com perequação é inferior a 10%. Como é visível na figura 9, cerca de 80% dos municípios que 

responderam a esta questão declararam que nos seus respetivos municípios o grau de 

implementação mais elevado dos PP que preveem mecanismos de perequação não ultrapassa os 

40%. Ou seja, o grau de execução destes planos é superior a 40% em apenas 19% dos 37 

municípios que responderam à questão.   

A entrevista feita aos 16 municípios veio confirmar as conclusões que daqui se podiam 

retirar, revelando-se a execução dos planos de pormenor muito reduzida. Do levantamento dos PP 

pertencentes aos municípios entrevistados foi possível perceber que cerca de 55% desses planos 

não têm ainda qualquer implementação no território. Dos restantes 43% com execução, sendo que 

existe um plano sobre o qual não se conseguiu obter essa informação, verificou-se que uma pequena 

percentagem tinha a execução concluída (cerca de 7%), estando os restantes planos parcialmente 

executados ou em execução. Da globalidade dos 69 PP destes municípios, apenas 19% são planos 

que preveem a aplicação de mecanismos perequativos e que apresentam já alguma execução, não 

estando nenhum deles concluído.  

Os principais motivos apresentados pelos técnicos para a fraca execução destes planos 

prendem-se com a situação de crise económica atual, a incapacidade financeira do município e do 

Figura 9. Grau de Implementação mais elevado dos PP dos municípios 
entrevistados com mecanismos de perequação 
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promotor, com a perda de oportunidade para o promotor (decorrente do tempo de elaboração do 

plano), com a rigidez do instrumento e a desadequação da solução urbanística face aos interesses 

dos proprietários aquando a publicação do plano. Realçaram ainda o incumprimento da programação 

dos PP.  

No inquérito consegue-se obter informação quanto à perspetiva dos técnicos municipais em 

relação à eficácia do plano de pormenor e da perequação. Estes consideram que o plano de 

pormenor, enquanto instrumento de execução urbanística, é mais eficaz na salvaguarda do 

património, no planeamento de infraestruturas e equipamentos e em planear a reconversão das 

Áreas Urbanas de Génese Ilegal; revela-se menos eficaz em planear a expansão urbana de pequena 

escala (a curto prazo), a enquadrar processos de urbanização em parcerias e em planear a expansão 

urbana de larga escala (a médio e longo prazo). Ora, sendo esta a opinião dos técnicos que 

responderam ao inquérito, é interessante verificar que uma grande parte dos planos de pormenor 

elaborados após o RJIGT, como foi visto anteriormente, tem como principal dinâmica urbanística a 

expansão articulada com o uso habitacional ou misto. Isto pode suscitar a questão da eficácia do 

plano de pormenor e da sua própria utilização enquanto instrumento de planeamento, questionada já 

por Jorge Carvalho (2012) nos capítulos anteriores por considerar que estes são desaconselháveis 

na maioria das situações, face ao seu conteúdo legal.  

Em relação à perequação, o inquérito permitiu apurar que os técnicos municipais afirmam que 

a perequação é mais eficaz em garantir a equidade entre proprietários na repartição de benefícios e 

encargos, na promoção de desenho urbano qualificado e na disponibilização de terrenos para 

infraestruturas e equipamentos ou para compensação de particulares. Por sua vez, consideram que é 

menos eficaz na agilização do processo de execução, em assegurar a viabilidade económica da 

execução urbanística para privados e município e na redução do risco financeiro associado à 

execução do plano. Através desta resposta percebe-se que os técnicos municipais veem na 

perequação uma dificuldade à execução dos planos, ou pelo menos não veem na perequação um 

fator facilitador da execução, visto que os aspetos que consideraram menos eficazes na perequação 

se relacionam com a execução.   

Ainda no inquérito verificou-se que, na opinião dos técnicos, a perequação é eficaz na 

promoção da equidade e da eficiência do processo de urbanização. No entanto, nas entrevistas 

realizadas apurou-se que não havia experiência suficiente para o confirmar, acrescentando-se que a 

perequação não catalisa o processo de elaboração, e pode mesmo constituir-se como obstáculo à 

execução do PP.  

Neste sentido, as entrevistas traduziram porventura de forma mais realista as práticas 

municipais em relação ao plano de pormenor e à aplicação da perequação, esclarecendo algumas 

das questões que desde o início norteavam o projeto PERCOM. Muitas das perspetivas “teóricas” 

obtidas no inquérito foram aprofundadas e concretizadas pelos técnicos municipais aquando da 

entrevista. Como foi mencionado, são várias as questões do guião da entrevista que se focam na 

execução dos planos de pormenor.    
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  Relativamente ao papel do PP na execução urbanística, os técnicos municipais estão 

conscientes das vantagens que a execução de forma sistemática tem, embora afirmem que as 

operações avulsas de licenciamento de loteamentos e edificações também possam ser utilizadas 

nalgumas situações (designadamente na colmatação de vazios urbanos, em solo consolidado), 

sobretudo por serem mais rápidas, operativas e fáceis de negociar. No entanto, à execução de forma 

assistemática estão subjacentes as desvantagens de desarticulação com a envolvente e entre os 

loteamentos e de existir ausência de estrutura urbana, tal como declararam os técnicos municipais. 

Estes apontam também desvantagens à execução sistemática, enquadrada portanto em plano de 

pormenor e/ou unidades de execução, devido ao facto do PP ser um instrumento rígido, burocrático e 

com um elevado tempo de elaboração e como tal, de difícil concretização perante a dependência da 

adesão dos proprietários. Revelou-se nas entrevistas o desconhecimento de funcionamento ou falta 

de experiência face à aplicação das unidades de execução. Há, no entanto, técnicos que reconhecem 

as vantagens das UE face ao plano de pormenor por serem menos burocráticas e por permitirem 

associação entre proprietários.  

Porém, são os loteamentos avulsos a prática corrente em grande parte dos municípios 

entrevistados (cerca de 63%), o que reflete um pouco a situação global do país. Também a execução 

enquadrada em planos de pormenor de iniciativa municipal em sistema de cooperação com privados 

constituem prática corrente da estratégia municipal de aproximadamente 38% destes municípios. Por 

sua vez, os PP de iniciativa e promoção privada não constituem uma prática corrente nestes 

municípios, mas sim situações pontuais. A execução enquadrada em unidades de execução é 

referenciada por alguns dos municípios entrevistados como parte integrante da estratégia do 

município mas, no entanto, ainda se revela como uma figura pouco utilizada no contexto municipal.     

Com a análise dos resultados das entrevistas percebeu-se que um excessivo tempo de 

elaboração do plano de pormenor influencia a execução do mesmo, levando à perda de interesse por 

parte dos proprietários e promotores, à desadequação da proposta face à realidade, e à perda da 

capacidade de investimento municipal ou privado. A influência do elevado tempo de elaboração é, 

portanto, negativa e estas consequências são consideradas pelos técnicos municipais como fatores 

que podem condicionar a execução de um PP.   

Outra das questões presentes no guião da entrevista prende-se com as possíveis vantagens 

que podem existir na contratualização entre o sector público e privado para a execução dos planos. A 

maioria dos entrevistados confirmou a existência dessas vantagens, admitindo por vezes que não tem 

experiência neste campo. Afirmam, no entanto, que deve haver controlo por parte do município 

nesses contratos e destacam sobretudo as vantagens económicas que daqui possam advir, para o 

município. 

Foi também questionada a relação entre a aplicação dos modelos de perequação e a 

execução dos planos de pormenor. Uma das conclusões que se retirou foi que alguns dos planos que 

mencionam a perequação no seu conteúdo regulamentar, na prática, não a aplicam. Neste sentido, 

alguns dos técnicos municipais não responderam a esta questão por não terem experiência na 

aplicação da perequação. Assim, concluiu-se na análise dos resultados das entrevistas que a 



53 

 

aplicação da perequação pode afetar negativamente a duração da execução do plano (em cerca de 

46% dos casos), na medida em que para alguns técnicos municipais apresenta-se como retardador 

da mesma devido aos problemas de negociação entre proprietários. No entanto, 18% dos técnicos 

considera que a perequação se constitui um catalisador da execução uma vez que aquando a 

elaboração do modelo já foram equacionadas questões que poderiam atrasar o processo. 

Aproximadamente 27% dos técnicos considera que a conceção de modelos de perequação não tem 

influência na duração da execução dos planos e em 9% dos casos, o entrevistado referiu não estar 

seguro de se poder estabelecer esta relação. 

 A análise conjunta dos inquéritos e entrevistas permitiu identificar os principais obstáculos à 

aplicação da perequação, mostrando que muitos deles vão de encontro ao que foi referido 

anteriormente aquando a reflexão teórica sobre esta temática. A inexistência ou a desatualização do 

cadastro e uma estrutura cadastral fragmentada e diversificada apresentam-se como obstáculos à 

aplicação da perequação, bem como a falta de know-how dos técnicos municipais e a desarticulação 

entre os vários departamentos dentro das CM. Aquando das entrevistas aos técnicos municipais a 

sua falta de experiência e de conhecimento sobre a perequação foi bastante referida, revelando os 

mesmos a necessidade de exemplos e de boas práticas que ajudem a aplicar a perequação. A 

complexidade do próprio modelo perequativo, a inexistência de um modelo de avaliação da 

propriedade, a falta de participação dos proprietários aquando a elaboração do modelo e as suas 

diferentes motivações, a que muitas vezes se acrescenta o desconhecimento sobre a perequação e a 

desconfiança em relação ao município e entre os diversos proprietários revelam-se também como 

dificuldades à aplicação da perequação. A estas pode acrescentar-se o elevado número de 

proprietários numa unidade de execução e a inexistência de uma bolsa de terrenos municipal e do 

fundo de compensação. Para além disso, os técnicos municipais afirmam que a legislação existente 

sobre esta temática é genérica e “insuficiente para uma concretização prática da perequação e 

simultaneamente confusa e complexa na apresentação de mecanismos e instrumentos de 

perequação” (Condessa et al, 2013: 10).  

 Todos estes aspetos contribuem para a reduzida execução de planos de pormenor com 

perequação sendo necessário encontrar soluções e fatores que levem ao sucesso da aplicação da 

perequação, destacando-se a vontade dos privados, a sua participação ativa e a confiança entre 

particulares e administração.   

 

6.3 ANÁLISE DE CASOS DE ESTUDO 

6.3.1 METODOLOGIA 

Após a caracterização da aplicação da perequação e da execução dos PP, tendo por base a 

informação da grelha de análise, dos inquéritos e das entrevistas, pretende-se focar a análise nos 

planos de pormenor dos municípios entrevistados, constituindo estes a amostra de PP. Assim, este 

ponto divide-se em duas partes distintas: 
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69 Planos de 
Pormenor

30 PP com 
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 Análise mais genérica das características dos PP dos municípios entrevistados e sua 

relação com o grau de execução; 

 Seleção de casos de estudo e aferição do seu grau de execução.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Amostra dos Planos de Pormenor 

A metodologia da análise de casos de estudo engloba os últimos tópicos da metodologia 

global (figura 3). Para uma análise mais completa, foi feita a atualização da grelha de análise 

apresentada anteriormente, para a amostra dos planos de pormenor, tendo em conta não só a 

informação regulamentar (que deu origem à grelha original), como também outros elementos 

complementares dos quais fazem parte o relatório, o programa de execução, o plano de 

financiamento e as plantas cadastrais e de transformação fundiária. Porém, não se conseguiu fazer 

essa análise aprofundada para todos os PP visto que parte da informação não estava disponível no 

arquivo da Direção Geral do Território (DGT). Para além disso, foi também recolhida alguma 

informação junto dos municípios que permitiu completar a referida grelha. Para a amostra de planos 

de pormenor foi elaborada uma tabela síntese com algumas das características destes PP, que se 

encontra em anexo.  

Para se perceber qual a relação que se pode estabelecer entre as características dos planos 

de pormenor e o seu grau de implementação no território, a primeira parte deste capítulo consiste 

numa análise às características dos PP dos 16 municípios entrevistados. No entanto, e como para um 

desses planos não se conseguiu obter a informação relativa à sua execução, vão-se considerar para 

análise 68 PP (e não 69, como demonstra a figura 10), divididos em planos com e sem execução 

(quando o grau de execução é > 0% ou 0%, respetivamente). Essa informação foi recolhida aquando 

das entrevistas aos municípios, tendo sido pedido aos técnicos municipais, uma estimativa da 

execução dos planos em questão.  

Pretende-se relacionar, numa análise inicial, as características destes planos de pormenor, 

como o seu ano de publicação, a tipologia, a aplicabilidade da perequação e as suas orientações 
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executórias, com a execução dos mesmos, de forma a perceber se existe, ou não, alguma relação. 

Relativamente aos planos de pormenor sem execução serão analisados os motivos para a não 

execução e será feita a relação com o seu tempo de elaboração. 

Na segunda parte, a seleção de casos de estudo teve como objeto os 69 planos de pormenor 

dos municípios entrevistados, focando sobretudo os planos com execução materializada. Assim, dos 

30 PP com execução são selecionados para casos de estudo os 13 planos de pormenor com 

perequação. Dos restantes 17 sem perequação foi feita uma seleção de modo a que o número total 

de casos de estudo não excedesse os 20, dado o tempo disponível para tratamento e análise da 

informação. Os critérios para esta escolha basearam-se em: 

 Abranger diferentes tipologias de planos e regiões do país; 

 Escolher outros municípios com PP com execução que não os com planos com 

perequação (o mais possível, sendo que por vezes e para cumprir o critério de abranger 

todas as regiões tem de se repetir municípios); 

 Não escolher PP que estão no início da execução pois essa execução não será visível na 

imagem de satélite. 

Assim, numa primeira análise foram selecionados 19 casos de estudo com base no que foi 

referido. No entanto, face à (in)disponibilidade de informação (em formato editável) para o cálculo do 

grau de execução e ao desajuste entre a data de publicação do plano e a imagem de satélite 

conseguida, houve planos que não foram constituídos objeto de estudo, embora estando presentes 

na lista inicial.  

A lista final casos de estudo inclui: 

 PP Horta dos Pardais – Faro (2002)  

 PP Av. Prof. Machado Vilela e Áreas Envolventes – Vila Verde (2004) 

 PP Cerrado da Praia – Alcochete (2006) 

 PP Zona Expansão Sul Nascente – Sines (2007) 

 PP Parque Tecnológico – Coimbra (2012)  

Para os casos de estudo é aferido o seu grau de execução com base numa metodologia 

desenvolvida no âmbito da dissertação. Para além da aferição do grau de execução, para estes 

casos de estudo pretende-se relacionar a sua implementação com os diferentes modelos de 

perequação e outras características dos PP em questão, numa análise mais detalhada.  

A partir da reflexão teórica acerca dos indicadores utilizados para aferir a execução dos 

planos, verificou-se que a metodologia mais utilizada consiste na comparação entre a área prevista e 

a área concretizada através das plantas de ordenamento (no caso do PDM) com a cartografia mais 

recente, nomeadamente fotografia aérea das áreas de intervenção. Neste sentido, optou-se por 

definir uma metodologia semelhante, tendo por base a relação entre o que está previsto no PP e o 

que está efetivamente concretizado, considerando não só as áreas previstas e concretizadas como 

também os comprimentos (no caso das infraestruturas lineares). 
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Para aferir o grau de execução, através da metodologia definida, foi necessário recolher 

informação em formato editável junto dos municípios, nomeadamente a planta de implantação (toda a 

informação foi fornecida em ficheiro CAD). Relativamente à cartografia recente, recolheram-se as 

imagens de satélite disponíveis no Google Earth, visto serem as mais recentes (todas do mesmo ano, 

2011, entre maio e outubro).  

Para cada caso de estudo, aplicou-se uma metodologia em SIG, utilizando o programa 

ArcGIS 9.3, que se descreve nos pontos seguintes (figura 11): 

1º Recolher a informação geográfica junto dos municípios dos casos de estudo selecionados 

(nomeadamente a planta de implantação); 

2º Obter a imagem de satélite da área de intervenção dos planos (face à reduzida dimensão 

dos planos de pormenor, em comparação com a dimensão da Terra, a distorção causada pela 

curvatura da Terra não foi considerada); 

3º Verificar o conteúdo da informação geográfica – i.e., se toda a informação recolhida possui 

as entidades necessárias para o cálculo a efetuar; 

4º Georreferenciar a imagem de satélite para que esta fique sobreposta à informação 

geográfica recolhida e permita a verificação do que está ou não executado, através da comparação 

entre as duas; 

5º Extrair, validar e completar a informação geográfica fornecida pelos municípios – 

nomeadamente limite do plano, lotes, edifícios, espaços verdes, arruamentos e estacionamento; 

6º Editar os ficheiros – criar e validar tipologias adequadas (por exemplo, lotes e edifícios são 

sempre polígonos) para efeitos de cálculo; 

7º Atualizar a tabela de atributos (áreas e comprimentos); 

8º Validar as áreas e comprimentos calculados; 

9º Georreferenciar a imagem de satélite à Carta Militar da área de intervenção, quando os 

valores de áreas e comprimentos obtidos não sejam coerentes;  

10º Utilizar a ferramenta spatial adjustment (transformação de coordenadas de um conjunto 

de dados geográfico em formato vetorial tendo por base um outro conjunto de dados geográfico no 

mesmo formato com entidades que lhe correspondam) para mover as entidades para a nova 

localização; 

11º Atualizar a tabela de atributos (áreas e comprimentos);  

12º Criar novos conjuntos de dados geográficos (CDG) que representem a parte do plano 

executado visível na imagem; 

13º Calcular, através de análise espacial, o grau de execução do plano (infraestruturas, lotes 

e espaços verdes de utilização coletiva).  
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Figura 11. Metodologia de aferição do grau de execução 

 

Contudo, a utilização de uma metodologia com estes pressupostos tem alguns problemas 

associados, designadamente a dependência da informação facultada pelos municípios e o facto de 

alguns dos planos de pormenor serem recentes, pelo que não há imagem de satélite atualizada 

capaz de traduzir o que já foi executado. Ainda assim, considerou-se o método mais adequado pois 

ilustra o grau de implementação do plano apenas com a informação da planta de implantação e a 

cartografia recente da área de intervenção. Já se incluísse outros dados, como os números de 

licenciamentos de edificação e de loteamentos (por vezes utilizados nos relatórios estudados no 

capítulo V), poderia ser mais difícil obter toda a informação, visto que a taxa de resposta dos 

municípios ao pedido da informação digital dos PP solicitados foi reduzida. Para além disso, esta 

metodologia integra todas as operações urbanísticas executadas, desde que visíveis na imagem, 

sejam de iniciativa pública ou privada. Também se irá verificar o conteúdo do programa de execução 

e plano de financiamento e a partir das imagens de satélite mais antigas, disponíveis também no 

Google Earth, perceber de que forma o PE está, ou não, a ser cumprido.  
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6.3.2 ANÁLISE DE CARACTERÍSTICAS DOS PP DOS MUNICÍPIOS ENTREVISTADOS E 

RELAÇÃO COM GRAU DE EXECUÇÃO  

Do total de 69 planos de pormenor dos 16 municípios entrevistados, verificou-se aquando 

dessa entrevista que cerca de 55% dos PP não tinham ainda qualquer execução materializada. Ora, 

isto significa que 38 planos de pormenor apresentam 0% de execução, e destes é ligeiramente 

superior o número de planos que prevê a perequação no seu regulamento, tal como mostra a figura 

10. Por sua vez, em aproximadamente 43% da amostra de PP o grau de execução é superior a 0% 

(30 planos de pormenor). Dentro destes, a maioria pertence a planos que não fazem referência à 

perequação ou que declaram a sua não aplicabilidade (cerca de 56% face aos 43% que preveem a 

perequação).   

Nesta primeira parte do capítulo, tal como já foi referido, foram analisadas algumas das 

características da amostra de planos de pormenor. Essas características vão desde o ano de 

publicação, à tipologia do plano, à aplicabilidade da perequação, às orientações executórias 

previstas, à complexidade da perequação, ao nível de desenvolvimento do programa de execução e 

plano de financiamento e ao tempo de elaboração. Esta análise permite perceber se existe, ou não, 

alguma relação entre a execução dos PP e as referidas características.  

 

 Ano de Publicação 

Figura 12. Ano de publicação dos planos de pormenor em análise 

 

No que diz respeito ao ano de publicação, verificou-se que, a maioria da amostra dos planos 

de pormenor foram publicados após 2007, com especial destaque para os anos de 2008 e 2009 onde 

se registou o maior número de PP publicados. Estas datas coincidem com os anos em que o número 

de planos de pormenor publicados, a nível nacional, começou a aumentar e com o maior número de 

PP publicados no período pós-RJIGT - 2007 e 2008, respetivamente (Condessa et al, 2012b). Até 

2006, inclusive, os planos publicados são PP que apresentam já alguma execução, sendo que é a 

partir de 2007 que surgem mais planos que ainda hoje não foram concretizados. É de destacar o ano 

2008, onde, em termos percentuais, a percentagem de planos de pormenor não executados é 

bastante significativa em comparação com os planos com execução (29% não executados face a 3% 

com execução). De uma forma geral, o período a partir do qual se registou um aumento de PP 

publicados sem execução corresponde ao início da crise económica em Portugal, pelo que poderá 
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Figura 13. Aplicabilidade da perequação nos planos de pormenor em análise 

 

haver uma relação entre este facto e a menor capacidade executória dos responsáveis pela 

implementação dos planos de pormenor. No entanto, o ano de 2012 contraria essa tendência, sendo 

o número de PP com execução superior ao de PP sem execução. 

 

 Aplicabilidade da Perequação 

 

Quanto à aplicabilidade 

da perequação, pode-se 

verificar que nos planos que não 

referem a perequação no seu 

regulamento, portanto os de 

categoria S, o número de PP 

com execução é superior aos 

planos sem execução. Em 

relação aos planos que 

declaram a não aplicabilidade da 

perequação, embora o número 

de PP sem execução seja 

superior ao de PP com 

execução, em termos percentuais, a percentagem de planos com execução é ligeiramente superior 

(33% PP com execução face a 32% PP sem execução).  

Já nos planos com perequação, à exceção do nível de desenvolvimento de conteúdos 

perequativos P2, onde o número de PP sem execução é maior, e do nível de desenvolvimento P1, 

onde o número de PP com execução é superior, nos restantes níveis há o mesmo número de PP 

quer para planos com ou sem execução. No entanto, nos planos P0 e P3 a percentagem de planos 

com execução é mais elevada.  

De forma global, a percentagem de PP com execução é maior nos planos sem perequação 

(57% são planos S e J e 43% são planos P) e a percentagem de PP sem execução é superior nos 

planos com perequação (53% tem perequação e 47% são planos S e J). Ora isto pode significar que 

existe mais dificuldade em implementar os planos que contêm perequação, sendo este um dos 

motivos para a não execução de alguns PP como se irá verificar posteriormente.   

 Tipologia  

Relativamente à tipologia dos PP, definida tendo por base o uso dominante e a dinâmica 

urbanística, pode-se constatar que em todas as tipologias, à exceção da de expansão 

industrial/empresarial e da de consolidação, o número de PP sem execução é superior ao de PP com 

execução. Também é de destacar que o maior número de planos já com alguma implementação no 

território, que corresponde a cerca de 30% dos PP com execução, são planos de consolidação, 

sendo esta uma percentagem bastante significativa, o que se pode explicar por, geralmente, se 

tratarem de intervenções de menor dimensão, mais pontuais, não exigindo, assim, uma grande 
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capacidade de investimento. Por sua vez, muitos dos planos com 0%de execução têm como tipologia 

a expansão habitacional e a reestruturação. Ora, isto pode estar relacionado com o facto de os 

particulares terem uma forte intervenção ou responsabilidade de execução em muitos destes planos 

(com sistemas de execução de compensação e/ou cooperação) e, como tal, podem existir mais 

motivos que condicionaram a sua execução, nomeadamente a incapacidade de financiamento ou o 

desentendimento entre proprietários, razões que os técnicos municipais enumeraram como motivos 

para a não execução dos PP. 

Figura 14. Tipologia dos planos de pormenor em análise 

 

 Orientações Executórias 

Para além das características anteriormente analisadas, considerou-se importante perceber 

quais as orientações executórias apontadas nos PP, nomeadamente, o sistema, as unidades e os 

instrumentos de execução previstos e qual a sua relação com a execução dos planos. 

Tabela 1. Sistema de execução dos planos de pormenor em análise 

 

Em relação ao sistema de execução, o sistema predominante é o de cooperação, seguido 

dos sistemas de compensação e imposição administrativa, com a mesma percentagem de planos de 

 PP sem execução PP com execução 

 Nº PP % Nº PP % 

Compensação 8 21% 4 13% 

Compensação e/ou 

Cooperação 
6 16% 2 7% 

Cooperação 9 24% 8 27% 

Cooperação e/ou Imposição 

Administrativa 
1 3% 1 3% 

Imposição Administrativa 4 11% 7 23% 

Imposição Administrativa 

e/ou Compensação 
2 5% 0 0% 

Compensação/ Cooperação/ 

Imposição Administrativa 
5 13% 1 3% 

Não é especificado 3 8% 7 23% 
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pormenor. No entanto, enquanto relativamente ao sistema de compensação o número e a 

consequente percentagem de planos sem execução é maior, no sistema de imposição administrativa 

verifica-se o oposto. Para além disso, a percentagem de planos que tem como sistema de execução 

os sistemas de compensação e/ou cooperação também se revela significativa, sendo esta mais 

elevada para os planos que ainda não apresentam execução. Este facto pode estar relacionado com 

a incapacidade financeira dos particulares ou com a falta de entendimento entre proprietários para 

avançar com os PP que têm como sistema de execução o de compensação, e com a capacidade de 

execução do município para concretizar os planos de imposição administrativa, sendo que 

geralmente são planos importantes para o município.  

Por outro lado, a adoção significativamente elevada dos sistemas de compensação e de 

cooperação nestes planos de pormenor mostra a desejável participação dos particulares na execução 

dos PP e a desejável abertura à negociação entre proprietários e entre estes e o município. 

É ainda de destacar o número de planos de pormenor que não especificaram qual o sistema 

de execução a adotar, sendo este maior nos planos com execução, tal como se pode observar na 

tabela 1. 

Como se pode verificar na figura 15 a maioria dos planos de pormenor em análise não 

delimita unidades de execução, sendo o número de PP sem execução superior ao de PP com 

execução. No entanto, traduzidos em percentagem, esta é ligeiramente superior nos planos de 

pormenor com execução. Nos PP em que se delimita uma UE o número, e consequente 

percentagem, dos planos com execução são mais elevados face aos que não apresentam ainda 

implementação no território. Por sua vez, quando se delimita mais do que uma unidade, a 

percentagem de PP sem execução é superior à de PP com execução, à exceção de quando são 

delimitadas quatro UE.  

Figura 15. Delimitação de unidades de execução nos planos de pormenor em análise 

Com base no que já foi referido nos pontos anteriores e perante os valores aqui 

apresentados, é de realçar a fraca utilização das unidades de execução enquanto potencial 

instrumento de programação e execução de planos, o que poderá estar relacionado com o facto de 

os técnicos municipais não considerarem necessário a sua delimitação (tendo em conta a área de 

intervenção), com as dificuldades em perceber o seu processo de aplicação ou com o 

desconhecimento face aos procedimentos, reveladas pelos mesmos na entrevista.  
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Relativamente aos instrumentos de execução referidos na amostra de planos de pormenor, 

o instrumento mais mencionado é o reparcelamento, seguido da expropriação. No entanto, enquanto 

a percentagem de planos de pormenor sem execução é ligeiramente superior à de PP com execução 

quando estes referem o reparcelamento enquanto instrumento de execução, o mesmo não acontece 

com a expropriação. Neste caso, a percentagem de PP com execução é mais elevada, o que pode 

estar relacionado com o facto de a expropriação ser um fator que facilita a execução por permitir a 

resolução de situações de conflito sem as fazer depender de acordo entre proprietários ou entre estes 

e a Administração. Já em relação ao reparcelamento este poderá causar mais obstáculos por ser um 

procedimento com maior dificuldade de compreensão por parte dos proprietários.   

Tabela 2. Referência aos instrumentos de execução nos planos de pormenor em análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Também nos instrumentos de reestruturação de propriedade, associado à expropriação, 

demolição de edifícios e direito de preferência, a percentagem de PP com execução é superior à de 

PP sem execução, sendo mais significativa na demolição de edifícios. Já quanto aos PP que 

referiram o licenciamento individual (operações de loteamento e edificações) como meio para 

execução são mais os PP que não têm ainda qualquer execução em comparação com os planos que 

têm execução. Em relação às parcerias entre privados e público-privadas, o número de planos que 

prevê a sua utilização é igual nos PP com e sem execução, apesar de em termos percentuais ser 

maior nos planos já com execução. Embora estes dois não sejam instrumentos de execução 

mencionados pelo RJIGT, consideraram-se nesta categoria para se compreender que planos 

continuam a utilizar o licenciamento avulso de operações urbanísticas, e ao invés disso, que planos 

optam pela organização de parcerias. É de salientar que existe uma percentagem considerável de PP 

que não apresentam instrumentos de execução, sendo esta percentagem superior nos PP sem 

execução, como mostra a tabela 2.  

Muitos destes instrumentos surgem nos planos de pormenor articulados entre si, pelo que a 

maioria dos PP em análise, sem contar com os que são omissos nesta matéria (que representam 

25% do total), apresenta mais do que um instrumento de execução.  

Numa análise mais abrangente e de verificação de conteúdo constatou-se que cerca de 10% 

da amostra de PP são omissos quanto à definição de orientações executórias, 41% apresentam 

 PP sem execução PP com execução 

 Nº PP % Nº PP % 

Reparcelamento 23 61% 18 60% 

Expropriação 6 16% 14 47% 

Reestruturação da Propriedade 0 0% 4 13% 

Demolição de Edifícios 2 5% 9 30% 

Direito de Preferência 2 5% 3 10% 

Licenciamento Individual 10 26% 5 20% 

Parcerias 2 5% 2 7% 

Omisso 11 29% 6 20% 
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todas as orientações (portanto, o sistema de execução, as UE e os instrumentos de execução) e 49% 

dos planos têm esse conteúdo incompleto. Comparativamente, dentro dos planos com execução 

existem mais PP com conteúdo incompleto relativo às orientações executórias e nos PP sem 

execução dá-se a mesma situação, embora a diferença entre planos com conteúdo completo e 

incompleto seja menor (45% e 47%, respetivamente). 

 

 Complexidade da Perequação  

Dos planos de pormenor que pertencem à amostra dos municípios entrevistados, apenas 

uma parte prevê a perequação no seu conteúdo documental. Assim, dos 69 PP considerados são 33 

os planos que possuem conteúdos perequativos, mas destes apenas 39%, ou seja 13 PP, já 

apresentam execução no território (face a 61%, ora 20 PP, sem execução). Considerou-se importante 

perceber qual a relação existente entre o conteúdo perequativo dos planos e o seu grau de execução 

(0% ou > 0%), verificando-se, para isso, os diferentes conteúdos do modelo de perequação que 

integram a grelha de análise descrita anteriormente. Para além disso, e dada a significativa 

percentagem de PP que apresenta justificação para a não aplicação da perequação (32%), 

considerou-se relevante identificar essas justificações e perceber a sua relação com a execução.  
 

Tabela 3. Benefício-padrão nos planos de pormenor em análise 

BENEFÍCIO-PADRÃO 

PP com execução 11 PP (85%) fixam benefício-padrão (IMU) 

9 PP (82%) apresentam o valor do IMU 

Abrangência territorial: 5 PP (45%) área do plano, 3PP (27%) unidade de execução, 

3 PP (27%) outro referencial 

PP sem execução 19 PP (95%) fixam benefício-padrão (IMU) 

18 PP (95%) apresentam o valor do IMU 

Abrangência territorial: 6 PP (32%) área do plano, 5 PP (26%) unidade de 

execução, 8 PP (42%) outro referencial 

 

A definição de um benefício e encargo-padrão são pressupostos necessários para se 

proceder à justa repartição de benefícios e encargos decorrentes dos instrumentos de gestão 

territorial. No que diz respeito ao benefício-padrão, tal como se pode verificar na tabela 3, uma 

grande parte da amostra de planos de pormenor (que prevê perequação) identifica o benefício-

padrão, que em todos os casos analisados se trata do IMU, mecanismo de perequação proposto pelo 

RJIGT. No entanto, nem todos os planos fixam qual o seu valor, correspondendo aos PP sem 

execução a maior percentagem de planos que define o valor do IMU. Já relativamente à abrangência 

territorial do benefício-padrão, verifica-se que nos PP com execução há um maior número de planos a 

definir o IMU à escala do plano, enquanto nos PP sem execução, 42% apresenta um outro referencial 

que não a UE ou a área do plano. Em ambos os casos, a escala da unidade de execução é das 

menos referidas pelos planos.   
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Tabela 4. Encargo-padrão nos planos de pormenor em análise 

 

Em relação à repartição de encargos, há um maior número de planos a identificar os 

mecanismos referentes ao encargo-padrão, sendo em todos os casos a área de cedência média 

e/ou a repartição de custos de urbanização, também sugeridos pelo RJIGT. No entanto, e visto que 

são dois mecanismos de perequação distintos, a maioria dos planos aplica-os de forma conjunta. 

Ora, isso acontece tanto nos planos com execução como nos sem execução, tal como se pode 

constatar na tabela 4; no entanto, são os planos que definem a repartição de custos enquanto 

mecanismo de perequação por si só, que já apresentam alguma implementação no território. Por sua 

vez, enquanto o valor da ACM é quase sempre fixado no conteúdo documental dos planos, o mesmo 

não acontece com o valor unitário da RCU, que é poucas vezes definido quer nos planos com 

execução, quer nos planos sem execução. Relativamente à abrangência territorial, a escala 

predominante é a área do plano, sendo mais uma vez a unidade de execução a escala territorial 

menos referenciada (com a mesma percentagem do “outro referencial” nos PP com execução).  

Figura 16. Referência aos instrumentos perequativos nos planos de pormenor em análise 
 

Para além do benefício e do encargo-padrão, também se analisou a utilização dos 

instrumentos perequativos nestes planos de pormenor – afetação de taxas urbanísticas, 

compensação em espécie, compensação em numerário e compra e venda de IMU. Cerca de 80% 

dos PP com perequação define mais do que um instrumento de perequação. Enquanto o instrumento 

afetação de taxas urbanísticas surge sempre associado a outros instrumentos previstos no RJIGT, a 

ENCARGO-PADRÃO 

PP com execução 13 PP (100%) fixam encargo-padrão (23% ACM, 31% RCU e 46% ACM e RCU) 

7 PP (78%) apresentam o valor da ACM e 2 PP (20%) apresentam o valor unitário 

da RCU 

Abrangência territorial: 9 PP (69%) área do plano, 2 PP (15%) unidade de 

execução, 2 PP (15%) outro referencial 

PP sem execução 18 PP (90%) fixam encargo-padrão (28% ACM, 72% ACM e RCU) 

15 PP (83%) apresentam o valor da ACM e 2 PP (15%) apresentam o valor unitário 

da RCU 

Abrangência territorial: 8 PP (44%) área do plano, 4 PP (22%) unidade de 

execução, 6 PP (33%) outro referencial 
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compensação em espécie ou em numerário e a compra e venda de IMU são os únicos instrumentos 

que surgem individualmente.  

Os instrumentos mais referidos são a compensação em espécie e em numerário, sendo a 

compensação em numerário o instrumento perequativo mais mencionado dos PP com execução. No 

entanto, em todos os instrumentos, o número de planos de pormenor é maior nos PP sem execução 

do que nos PP com execução, tal como se pode observar na figura 16. Nos planos com execução, 

cerca de 46% não refere nenhum instrumento de perequação, percentagem essa mais reduzida nos 

PP sem execução. 

Tabela 5. Modelos de aplicação do mecanismo perequativo nos planos de pormenor em análise 

 

Quanto ao modelo de aplicação do mecanismo, que pode ser simples ou complexo 

consoante a avaliação que se faz das parcelas iniciais e finais e a sua introdução no cálculo das 

compensações, a maioria dos planos são omissos quanto ao seu modelo, ou seja, não apresentam 

fórmula de cálculo de compensações - quer os planos com execução como os planos sem execução. 

O modelo complexo apenas se verifica nos planos com execução, assim como os planos que 

preveem as desigualdades pré-plano. Ainda assim, o número de planos que considera as 

desigualdades pré e pós-plano aquando o cálculo de compensações é bastante reduzido.  

Através da análise destes resultados conclui-se que praticamente todos os planos definem os 

mecanismos de perequação a aplicar, sobretudo o mecanismo correspondente ao encargo-padrão, 

havendo depois menos planos a apresentar os instrumentos de perequação e menos ainda são os 

que definem um modelo de cálculo de compensações que considera a avaliação do solo para efeitos 

perequativos, o que vai de encontro ao número que planos existente em cada nível de 

desenvolvimento da perequação (P0, P1, P2 e P3), questão já estudada anteriormente para os PP 

elaborados ao abrigo do RJIGT. Para além disso, é notório que a percentagem de planos sem 

execução é maior quando se está perante conteúdos perequativos próprios dos níveis de 

desenvolvimento de mais avançados, como sejam os instrumentos de perequação, a apresentação 

da fórmula de cálculo das compensações e respetiva consideração de avaliação de solos.  

Na amostra de planos de pormenor existem 22 que justificam a não aplicação da perequação, 

sendo que destes, 45% já tem execução e 55% ainda não tem qualquer execução. Todos os planos 

que declaram a não aplicabilidade da perequação apresentam a sua justificação, que muitas vezes é 

comum a vários planos. Desta forma, e após uma análise global, encontraram-se quatro justificações 

que são utilizadas: existência de apenas um proprietário, a área de intervenção é de propriedade 

MODELOS DE APLICAÇÃO DO MECANISMO 

PP com execução 4 PP (31%) têm um modelo simples, 2 PP (15%) um modelo complexo e 7 PP 

(54%) são omissos quanto ao seu modelo 

2 PP (15%) preveem desigualdades pré-plano e 1 PP (8%) prevê desigualdades 

pós-plano 

PP sem execução 2 PP (10%) têm um modelo simples, 18 PP (90%) são omissos quanto ao seu 

modelo 

1 PP (5%) prevê desigualdades pós-plano 
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Figura 17. Justificação para não aplicação da perequação nos planos de pormenor em análise 

 

municipal, a execução 

será feita através de 

protocolos entre a 

Câmara e as entidades 

privadas e face às 

características dos planos 

não há lugar à 

distribuição de benefícios 

e de encargos 

(requalificação de espaço 

público, áreas 

consolidadas, etc).  

Como se pode observar na figura 17, 9 PP de categoria J (i.e. 40%) apresenta como 

justificação para a não aplicação da perequação o facto de o plano ser apenas executado por um 

proprietário, sendo as características do plano a segunda justificação mais utilizada. No entanto, 

enquanto na primeira justificação, o número de PP sem execução é superior ao de PP com execução, 

na segunda, este é igual nos PP com e sem execução. Já quando os planos afirmam que não 

aplicam a perequação uma vez que a área de intervenção é de propriedade municipal, também há 

mais planos sem execução (cerca de 14% contra 9%). A justificação de que o plano é executado 

segundo protocolos é a única que apenas possui planos sem execução, ainda que a percentagem 

não seja muito elevada (9%).  

Nos casos em que os planos apresentam como justificação a área de intervenção ser 

propriedade municipal ou ser executada apenas por um proprietário, o número de PP sem execução 

é mais elevado, podendo esta dever-se às dificuldades económicas que se fazem sentir quer para os 

privados, quer para os municípios. No entanto, por outro lado, também se regista um considerável 

número de PP com execução que apresentam como motivo para a não aplicação da perequação a 

existência de um proprietário. Esses valores podem estar relacionados com o facto de a execução, 

nestes casos, depender apenas de um proprietário e, nesse sentido, não existirem outros fatores que 

podem condicionar a execução do plano, como a falta de entendimento entre proprietários. 

 

 Plano de Financiamento e Programa de Execução 

O programa de execução e plano de financiamento são dois elementos importantes para a 

efetiva concretização dos planos, sendo por isso, elementos obrigatórios no conteúdo documental 

dos mesmos. No entanto, nem sempre isso se verifica, pelo que se considerou relevante proceder à 

análise do conteúdo do programa de execução e do plano de financiamento sempre que estes se 

constituíam como partes integrantes dos planos de pormenor dos municípios entrevistados.  
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Figura 18. Existência de PF e PE nos planos de pormenor em análise 

87%

6%
7%

Os planos de pormenor em análise têm PF e PE?

Sim
Não
NS

Através da figura 18 pode-se 

verificar que nem sempre o programa 

de execução e o plano de 

financiamento fazem parte do 

conteúdo documental dos planos. 

Porém, pela análise efetuada 

constatou-se que cerca de 87% da 

amostra dos planos de pormenor tem 

estes dois elementos, sendo apenas 

quatro os PP que não os apresentam 

no seu conteúdo (o que corresponde a aproximadamente 6%). Dois destes planos embora façam 

referência ao PE e PF, não dispõem de informação concreta para análise de conteúdo (num dos 

casos afirma que o faseamento e o plano de financiamento dependem das opções da Câmara e 

noutro refere que as infraestruturas do PP em questão não serão financiadas pelo município) e como 

tal, nestes casos, estes elementos foram considerados inexistentes. Para além disso, devido à 

impossibilidade de consultar todo o conteúdo documental dos planos, uma vez que este não estava 

disponível nos arquivos da DGT, há casos em que não se conseguiu saber se o programa de 

execução e o plano de financiamento se constituíam como elementos do plano (o que corresponde 

ao NS na figura 18).  

Para se proceder à análise do conteúdo do programa de execução e do plano de 

financiamento dos planos da amostra e consequentemente verificar o seu nível de desenvolvimento, 

fez-se uma leitura global de todos os programas de execução e planos de financiamento disponíveis 

e selecionaram-se cinco componentes: a listagem de ações, o cronograma (com prazo de execução 

ou faseado), a estimativa de custos (global ou por ação), as fontes de financiamento (ou os 

responsáveis por assegurar o financiamento) e a programação financeira. Todavia, nem todos os 

planos dispõem de todos estes itens, o que leva a que alguns planos de financiamento e programas 

de execução sejam mais completos que outros; para além de que muitas das vezes o programa de 

execução não tem o mesmo nível de desenvolvimento do plano de financiamento, ou vice-versa.  

A partir da análise efetuada constatou-se que cerca de 90% dos planos que pertencem à 

amostra enumeram as ações a serem executadas, alguns com maior, outros com menor detalhe. Na 

maior parte dos casos, são apenas referidas as ações de responsabilidade do município, como sejam 

as obras de urbanização e os arranjos exteriores. Relativamente ao cronograma das ações, mais de 

60% dos planos apresenta o cronograma com prazo de execução (geralmente em meses ou em 

anos), havendo uma pequena percentagem de planos que apenas indica o seu faseamento, sem 

perspetiva de duração. Numa análise ao grau de execução dos planos, verifica-se que o número de 

planos que apresenta o cronograma das ações, seja com prazo de execução ou faseado, é maior nos 

PP sem execução que nos PP com execução. O mesmo acontece quanto se trata da estimativa de 

custos, onde o número de PP que apresenta a estimativa de custos é superior nos PP sem execução 

(embora em termos percentuais esta se revela superior nos planos com execução, sobretudo nos PP 
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que descriminam os custos por ação). De forma global, são mais os planos a organizar a estimativa 

de custos por ação (quase 80%), do que a apresentar a estimativa de custos global do plano, o que 

revela preocupação com o detalhe com que é elaborado o plano de financiamento.  

Figura 19. Conteúdo dos PF e PE nos planos de pormenor em análise 

 

 Cerca de 40% dos planos indica qual a fonte de financiamento (uns para cada ação, outros 

para a totalidade do plano), sendo esta percentagem mais elevada nos PP com execução, o que 

mostra a importância de já existirem fontes de financiamento concretas para o plano ou para algumas 

ações, de forma a possibilitar a sua execução. Existem, no entanto, alguns planos que referem 

apenas de quem é a responsabilidade de assegurar o financiamento, percentagem essa que é 

superior nos PP sem execução. Por fim, e relativamente à programação financeira, ou seja, a 

estimativa de custo em cada mês ou ano de duração da respetiva ação, é mencionada em 

aproximadamente 15% dos planos, mais em planos com execução.  

O rigor e o detalhe com que são preparados o programa de execução e o plano de 

financiamento podem ser fundamentais para a implementação dos planos de pormenor, uma vez que, 

se já houver, aquando da elaboração do plano, a listagem completa das ações, os seus 

intervenientes e respetivas fontes de financiamento, a execução do PP poderá iniciar-se mais 

rapidamente. 

 É de referir que os planos contabilizados na figura 19 são os planos para os quais se reuniu a 

informação necessária para análise do programa de execução e plano de financiamento, não fazendo 

parte dessa lista os planos que não estavam disponíveis na DGT e os que não têm estes elementos 

no seu conteúdo documental.  

 

 Tempo de elaboração 

O excessivo tempo de elaboração foi considerado pelos técnicos municipais aquando das 

entrevistas como um fator que pode condicionar a execução de planos, pelo que se considerou 

importante avaliar o tempo de elaboração da amostra dos PP e perceber quais as diferenças entre os 

planos com e sem execução. O tempo de elaboração foi calculado com base na relação entre a data 

da publicação do plano e a data da deliberação da elaboração, publicadas em Diário da República. 
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Contudo, apenas se conseguiu obter a data de deliberação da elaboração de 78% dos PP dos 

municípios entrevistados, sendo a tabela 6 relativa a essa percentagem de planos.  

O tempo médio de elaboração dos planos com execução é menor do que o dos planos sem 

execução, tendo uma diferença de quase 2 anos (23 meses). Já se o tempo mínimo de elaboração 

entre as duas categorias de planos é semelhante (com uma diferença de 6 meses), o tempo máximo 

de elaboração encontrado é bastante discrepante (cerca de 6 anos). De salientar que nos planos sem 

execução existem cinco PP com tempo de elaboração superior a 10 anos e apenas um com tempo de 

elaboração de aproximadamente 1 ano; enquanto nos planos com execução existem três planos cujo 

tempo de elaboração ronda os 12 e 14 meses e apenas um dos planos demorou cerca de 10 anos a 

ser elaborado.  

Tabela 6. Tempo médio de elaboração dos planos de pormenor em análise 

 

Foi perguntado diretamente aos técnicos dos municípios que tinham PP sem execução se o 

seu tempo de elaboração influenciou a execução dos mesmos. Para 26% dos planos os inquiridos 

responderam que sim, para 13% afirmaram que é possível estabelecer essa relação e em 21% dos 

planos declararam que não. De referir que em 39% dos casos o entrevistado referiu não estar seguro 

de se poder estabelecer essa relação. Desta forma, em cerca de 39% parece existir uma relação 

entre o elevado tempo de elaboração e a não execução dos planos, o que não deixa de ser uma 

percentagem considerável.  

Ora, isto pode significar que um maior tempo de elaboração pode condicionar, de facto, a 

execução dos planos, sendo este um dos motivos apontados pelos técnicos municipais para a sua 

não execução. 

 

 Motivos para a não execução de PP 

Aquando da entrevista, e numa posterior recolha de informação, os técnicos municipais 

apresentaram os motivos que poderiam justificar a não execução dos 38 planos de pormenor, mais 

de 55% da totalidade da amostra de PP.  

 Tempo médio de 

elaboração 

PP com o máximo tempo de 

elaboração  

PP com o mínimo tempo de 

elaboração  

 Anos Meses Anos Meses Anos Meses 

Total PP 5,3 62 16,8 202 1 12 

PP com 

execução 
4,2 49 9,8 118 1 12 

PP sem 

execução 
6 72 16,8 202 1,5 18 
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Motivos para a não execução dos PP em análise

Após uma análise de todos os motivos referidos pelos técnicos, verificou-se que estes se 

poderiam enquadrar em diferentes grupos: Conjuntura económica, incapacidade financeira do 

município, incapacidade financeira dos promotores ou proprietários, aplicação da perequação, 

elaboração e características do plano de pormenor, operações em curso e dependência de outros 

fatores. Em cerca de 32% dos casos, os técnicos municipais atribuíram mais do que um motivo para 

a não concretização de um plano de pormenor.  

Figura 20. Motivos para a não execução dos planos de pormenor em análise 

Como se pode observar na figura 20 o motivo mais referido pelos técnicos municipais é a 

conjuntura económica e financeira que o país tem atravessado nos últimos anos e que conduziu a 

uma situação de mercado desfavorável para o investimento privado. Destes 55%, 39% são planos 

que preveem a aplicação da perequação e 16% referem-se a planos sem perequação. A par disso, 

também a incapacidade financeira dos promotores e proprietários e do município foram referidas 

como causas para a não implementação dos PP, apresentado estas valores mais reduzidos. Neste 

caso, todos os planos que têm como motivo para a sua não execução a incapacidade financeira do 

município são planos com perequação, enquanto os que apresentam como motivo a incapacidade 

financeira dos promotores são planos sem perequação. Estes três motivos estão fortemente 

relacionados, pelo que se pode concluir que uma parte dos planos em questão não foi executada por 

motivos de carácter económico-financeiro, por vezes associados a outros fatores.  

 A aplicação de mecanismos de perequação é apresentada como justificação para a não 

execução de aproximadamente 25% dos 38 PP, o que se revela uma percentagem bastante 

significativa, uma vez que estes 25% correspondem a 9 planos com perequação e que existem 20 

planos que têm perequação e 0% de execução. Este grupo engloba justificações como a dificuldade 

de compreensão da perequação pelos proprietários, a falta de coordenação entre eles, a dificuldade 

em materializar as alterações do registo predial, a inexistência de cadastro atualizado no município e 

a posterior publicação do regulamento de perequação no município em relação à data de publicação 

do plano. Através destes resultados, verifica-se que alguns dos pressupostos para a aplicação da 

perequação constituem-se como uma dificuldade na implementação dos planos, sendo considerados 

pelos técnicos municipais como motivos que justificam a não execução dos mesmos.  
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 Também os aspetos relativos à elaboração e às características do plano de pormenor são 

apontados pelos técnicos como justificação para a não execução de cerca de 20% dos PP; destes, 

13% correspondem a planos com perequação e 8% a planos sem perequação. O elevado tempo de 

elaboração que levou à perda de oportunidade para os promotores e ao desajuste entre as 

motivações dos proprietários no início da elaboração do plano e os seus interesses aquando a 

publicação do mesmo (devido à desadequação da solução urbanística e à dinâmica de mercado), são 

motivos enumerados pelos técnicos municipais que se podem enquadrar neste grupo. A estes pode 

acrescentar-se a rigidez do instrumento e questões relativas à delimitação de unidades de execução 

e ao elevado número de proprietários da área de intervenção. 

 Há cerca de 11% dos planos que não tem ainda implementação materializada no território, 

mas segundo os técnicos municipais, o seu processo não está estagnado, estando em curso 

operações prévias à execução (elaboração de projetos, aquisição de terreno, operações de 

reparcelamento). Foram considerados planos sem execução, visto não terem quaisquer operações 

urbanísticas iniciadas na área de intervenção. É de referir que 8% destes planos correspondem a 

planos sem perequação e 3% a planos com perequação. De acordo com os técnicos municipais 

existem planos cuja execução ainda não se iniciou por estes estarem dependentes de outros fatores, 

nomeadamente, da concretização de projetos exteriores ao plano, da não aprovação de projeto de 

loteamento, da revisão do PDM, e da não aprovação de candidatura para fundos para a construção 

de um equipamento. Este é um motivo para a não execução de 18% dos PP, 8% com perequação e 

10% sem perequação.  

 Estas são as principais categorias em que se podem enquadrar as justificações dadas pelos 

técnicos, embora existam outros motivos por eles enunciados que não são abrangidos por nenhum 

dos grupos. Estes reuniram-se em “outros” e são justificação de não execução de 11% dos planos de 

pormenor (3% com perequação e 8% sem perequação). Como exemplos desta categoria temos a 

desarticulação entre a Avaliação de Impacte Ambiental e o próprio plano e a opção de deixar a 

execução por parte da Câmara Municipal, para tempo oportuno, segundo os técnicos.  

 De forma geral, a situação de crise económica, aspetos relacionados com a perequação e o 

próprio plano de pormenor são as principais causas apontadas pelos técnicos municipais que, de 

acordo a sua experiência, justificam a não execução dos 38 planos de pormenor nos municípios 

entrevistados. Ora isto vem reforçar os problemas levantados quanto à figura do plano de pormenor e 

à rigidez deste instrumento e também os obstáculos à aplicação da perequação, ambos já referidos 

na presente dissertação.  

 

6.3.3 ANÁLISE DO GRAU DE EXECUÇÃO DOS PP COM EXECUÇÃO DOS MUNICÍPIOS 

ENTREVISTADOS  

Do total de planos dos municípios entrevistados, tal como já foi referido, são 30 os que já 

apresentam execução no território (i.e. 43% da amostra). De forma a compreender quais os níveis de 

execução desses planos e de quem é a iniciativa do que está implementado (pública ou privada), 

considerou-se relevante analisar a informação recolhida junto dos técnicos municipais.  
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Figura 21. Grau de execução dos planos de pormenor em análise 

 

Sendo o objetivo inicial recolher informação sobre a estimativa do grau de execução, não se 

conseguiu obter essa informação de forma quantitativa para todos os planos, pelo que existem alguns 

em que apenas se sabe que estão parcialmente executados. Isto deve-se ao facto de os técnicos 

municipais terem sentido alguma dificuldade em expressar valores de execução, preferindo revelar o 

que já estava implementado ou em execução. Ora, dos 30 planos, 10% estão em início de execução, 

27% têm execução mas sem estimativa de valores e para 63% dos planos os técnicos apresentaram 

valores aproximados de implementação no território.  

Na figura 21 é apresentada 

a distribuição desses 63%, ou seja 

de 19 PP, pelas várias classes de 

execução formadas de acordo com 

os dados obtidos. Assim, cerca de 

20% tem um grau de execução 

reduzido (até 25%), o que 

corresponde a planos que têm na 

sua maioria publicação recente, 

justificando de certa forma a baixa 

concretização. Por sua vez, os 

graus intermédios de execução 

considerados nas classes até 50 e 75% de execução, são os menos representativos com 10% dos 

planos de pormenor, cada um. Por fim, aproximadamente 23% dos PP regista um elevado grau de 

execução (superior a 75%). Em geral, estes planos foram publicados antes de 2007 e os que foram 

publicados numa fase posterior são planos revistos e portanto já parcialmente executados e onde as 

operações urbanísticas propostas são mais pontuais. De referir que apenas dois planos têm a sua 

execução concluída.  

Para além de ser pedido aos técnicos municipais a estimativa do grau de execução dos 

planos, estes foram questionados quanto à responsabilidade das intervenções que ocorreram nos 

planos. Os valores expressos na tabela 7 correspondem ao número de planos que têm intervenções 

públicas ou privadas e em que domínio isso aconteceu, podendo no mesmo plano ter existido 

intervenções de carácter público e/ou privado quer em infraestruturas como em edificações. A 

informação presente na tabela 7, disponibilizada pelos municípios entrevistados, corresponde a 20 

dos 30 PP com execução.  

Tabela 7. Natureza das intervenções nos planos de pormenor com execução 

 

 

 

Tal como pode ser observado, nestes planos houve uma ligeira diferença entre a intervenção 

privada e a municipal. Enquanto a maioria da ação privada ocorreu na edificação, uma grande parte 

  Infraestruturas Edificações Total 

Intervenções Públicas 11 6 17 

Intervenções Privadas 5 13 18 
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da ação pública deu-se na construção de infraestruturas. De salientar que dos seis PP com 

intervenção dos municípios na edificação, em quatro deles essa intervenção consistiu na construção 

de equipamentos.  

Depois da análise desta informação verificou-se que dos 20 PP, 30% tem apenas parte ou a 

totalidade das infraestruturas realizadas (20% pelo município e 10% pelos privados). Por sua vez, 

20% dos planos tem apenas edificação (em 5% dos casos municipal, em 10% dos casos privada e 

em 5% mista). Na conjugação entre todas as variáveis, ou seja, perante a possibilidade de existir 

operações urbanísticas executadas pelo município e pelos privados no mesmo plano, constatou-se 

que 20% dos PP tem parte das infraestruturas executadas pelo município e alguma edificação 

municipal e privada. Por sua vez, 15% dos planos apresenta também infraestruturação municipal mas 

apenas edificação privada; nos restantes 15% tanto as infraestruturas como a edificação são de 

origem privada.  

De referir que em 10 do total de 30 planos com execução não foram mencionadas que tipo de 

operações urbanísticas foram executadas, sendo que em 3 PP sabe-se que foram de iniciativa 

privada.  

 

6.3.4 CASOS DE ESTUDO  

Neste capítulo pretende-se analisar os cinco casos de estudo selecionados, com base nos 

critérios explicados previamente: PP Cerrado da Praia, PP Parque Tecnológico de Coimbra, PP Horta 

dos Pardais, PP Avenida Professor Machado Vilela e Áreas Envolventes ao Campo da Feira e 

Quartel dos Bombeiros e PP Zona de Expansão Sul Nascente de Sines. Para cada um foi elaborada 

uma ficha síntese (em anexo) com o conteúdo da grelha de análise anteriormente referida (e outras 

informações complementares), a título ilustrativo da informação que foi recolhida para todos os planos 

dos municípios entrevistados.  

Sendo o foco de análise a perequação, procurou-se, como já foi referido, que alguns destes 

casos de estudo fossem planos que previssem a aplicação da perequação. Neste sentido, destes 

cinco PP, dois deles são planos com perequação e três deles não preveem a sua aplicação. Embora 

um dos principais objetivos da presente dissertação seja verificar se a existência de diversos modelos 

de perequação pode condicionar de alguma forma a execução dos planos de pormenor, dado o 

reduzido número de PP com perequação constituídos como casos de estudo será difícil corroborar, 

ou não, essa afirmação.  

Para efeitos de aferição do grau de execução, consideraram-se os seguintes domínios de 

operações urbanísticas: infraestruturas (que incluem arruamentos e estacionamento), lotes 

(considerando os lotes já executados, ou seja, com edificação ou com a função que lhe é destinada) 

e espaços verdes de utilização coletiva. A conjugação destes três elementos corresponde 

praticamente a toda a área do plano, permitindo assim ter a noção de qual o seu grau de 

implementação.  
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Figura 22. Execução do PP Horta dos Pardais (2011) 

 

 Plano de Pormenor Horta dos Pardais - Faro 
 

O plano de pormenor Horta dos Pardais, publicado em 2002, pertence ao município de Faro e 

não faz referência à perequação no seu conteúdo documental. É um plano de tipologia expansão-

habitacional que não apresenta orientações executórias nem em regulamento nem no restante 

conteúdo complementar (portanto, não delimita unidades de execução e é omisso quanto ao sistema 

e instrumentos de execução). Não foi possível obter o número de proprietários, mas apurou-se que 

existem, numa área de intervenção de aproximadamente 16 mil m
2
, doze propriedades de natureza 

dominante privada. Para além disso, verificou-se que apresenta uma estrutura heterogénea quanto à 

dimensão da propriedade cadastral, ou seja, as parcelas existentes não têm uma dimensão 

semelhante entre si.  

Tabela 8. Grau de execução do PP Horta dos Pardais 

 
Infraestruturas Lotes 

Espaços verdes de utilização 

coletiva 

Grau de execução 91% 84% 62% 

 

Como se verifica na tabela 8, o grau de execução dos diferentes domínios considerados é 

relativamente elevado, à exceção dos espaços verdes de utilização coletiva onde a implementação é 

de cerca de 62% em relação ao total previsto. Tudo o que foi executado foi de iniciativa privada, pelo 

que os custos inerentes à infraestruturação e arranjos exteriores foram financiados pelos 

proprietários. De salientar que parte dos lotes 

inclui espaços verdes mas como já estariam 

contabilizados neste conjunto, não foram tidos 

em conta nos espaços verdes de utilização 

coletiva, que assim, incluem apenas os que 

estão fora dos lotes.  

Quanto ao programa de execução e 

plano de financiamento, este é bastante 

completo pois indica o cronograma de execução 

das ações (por mês), a sua estimativa de 

custos, a programação financeira e os 

responsáveis pelo financiamento. De acordo 

com o PE, a execução dos arruamentos, das 

restantes infraestruturas e dos arranjos 

exteriores estaria concluída no final do segundo 

ano, não havendo referência a prazos para a 

edificação. Na imagem de satélite mais antiga 

disponível (dezembro de 2004) apenas uma pequena parte dos edifícios estava executada e era 

visível o início das obras de construção dos arruamentos e dos restantes lotes; verificou-se nas 

imagens de satélites seguintes que essa execução se estende até 2007. As diferenças entre a 
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Figura 23. Execução do PP Cerrado da 
Praia (2011) 

 

imagem referente ao ano 2007 para a última imagem de satélite conseguida (de 2011), visível na 

figura 22, são mínimas e incidem sobre a conclusão de uma parte dos espaços verdes de utilização 

coletiva e de uma pequena faixa de estacionamento. Ora, como se pode concluir pelos valores de 

execução apresentados e pelas imagens de satélite dos anos anteriores, o programa de execução 

não foi cumprido na totalidade.  

 

 Plano de Pormenor Cerrado da Praia – Alcochete 
 

O plano de pormenor Cerrado da Praia, publicado em 2006, pertence ao município de 

Alcochete e justifica, em relatório, a não aplicação da perequação, apontando como razão a 

existência de apenas um proprietário. É um plano de tipologia expansão-habitacional que adotou 

como sistema de execução, o sistema de compensação. Em relação às restantes orientações 

executórias, não delimita unidades de execução e em regulamento é omisso quanto aos instrumentos 

de execução. No entanto, em relatório são mencionados a demolição de edifícios e o licenciamento 

de operações de loteamento como meios para a execução do plano. Como já foi referido, a área de 

intervenção – com cerca de 49 mil m
2
 – tem apenas um proprietário, sendo a natureza dominante da 

propriedade, privada.  

Tabela 9. Grau de execução do PP Cerrado da Praia 

 
Infraestruturas Lotes 

Espaços verdes de utilização 

coletiva 

Grau de execução 100% 75% 83% 

 

Tal como aponta o sistema de 

execução, tudo o que foi executado no 

âmbito deste plano de pormenor foi de 

responsabilidade do proprietário. Face às 

operações urbanísticas consideradas na 

aferição do grau de execução, obtiveram-se 

os resultados da tabela 9. Assim, este plano 

de pormenor, à data da imagem de satélite 

(maio de 2011), tem a execução total das 

infraestruturas e uma execução parcial, mas 

elevada, dos lotes e espaços verdes de 

utilização coletiva, como se verifica na figura 

23. De salientar que parte das infraestruturas 

da área de intervenção (visíveis na figura, mas 

não assinaladas) são pré-existentes ao plano, não pertencendo às infraestruturas 

propostas pelo PP. 

Através das imagens de satélite disponíveis no Google Earth foi possível verificar que em 

junho de 2007 já as obras estavam a decorrer e até 2009 a situação não se alterou. Em 2011, última 
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data disponível, a execução já tinha avançado, estando patente nos números apresentados na tabela 

9. 

 No que diz respeito ao programa de execução e ao plano de financiamento, embora se faça 

referência a estes elementos no conteúdo do plano, apenas se menciona que não estão previstas a 

concretização de ações, nomeadamente infraestruturas, em que seja necessária a afetação de 

verbas por parte da Administração Pública. Desta forma, não é possível avaliar se o programa de 

execução foi cumprido.  

 Plano de Pormenor Parque Tecnológico de Coimbra 

O plano de pormenor Parque Tecnológico de Coimbra foi publicado em 2012 e é um plano 

que não prevê a aplicação da perequação. De referir que a data da imagem de satélite conseguida é 

anterior à data de publicação do plano mas por já existir execução, este PP foi igualmente 

considerado como caso de estudo. Tal como o nome indica, é um plano de tipologia expansão 

industrial-empresarial, embora inclua outras funções complementares no desenho urbano previsto. 

No que diz respeito às disposições executórias, o sistema de execução é o de imposição 

administrativa, não delimita unidades de execução e tem como instrumentos de execução o 

reparcelamento, a expropriação e o licenciamento individual. Tem uma área de intervenção de 

aproximadamente 99 hectares, de natureza privada, que será expropriada pelo município para a 

concretização do plano. Contudo, não foi possível obter o número de propriedades e proprietários.   

O relatório explicita que a execução do plano será desenvolvida em duas fases: a primeira 

corresponde ao núcleo da área industrial (com operação de loteamento já aprovada) e a segunda à 

área mais periférica, onde está prevista a construção de um conjunto habitacional e de equipamentos 

complementares.  

O que está executado até à data da imagem de satélite conseguida foi realizado por parte da 

Câmara Municipal, e corresponde a parte da primeira fase referida. Desta forma, tal como se pode 

observar na tabela 10, parte das infraestruturas já se encontra executada. Também os espaços 

verdes de utilização coletiva já se encontram parcialmente executados, embora essa percentagem 

seja relativamente baixa. Na imagem de satélite é visível que em quatro lotes já se iniciaram as obras 

de construção, mas como não estão totalmente executados, não foram contabilizados.  

Tabela 10. Grau de execução do PP Parque Tecnológico de Coimbra 

 Infraestruturas Lotes 
Espaços verdes de utilização 

coletiva 

Grau de execução 29% 0% 14% 

 

Em relação ao programa de execução e plano de financiamento, estes apresentam o 

cronograma de execução (por ano) das diferentes ações, de quem é a responsabilidade de execução 

e qual a estimativa de investimento por ação. Tal como vem mencionado em relatório, a execução do 

plano começou antes da sua publicação através de uma operação de loteamento, ao abrigo das 

medidas preventivas. Ora isso verifica-se nas imagens de satélite, uma vez que em julho de 2009 já 
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parte das infraestruturas estavam executadas. De referir que até 2011, data da última imagem 

disponível (figura 24), o nível de execução das infraestruturas manteve-se e já se fazia notar o início 

de obras de construção em alguns lotes. Tudo isto está de acordo com o calendário do programa de 

execução que previa a construção da primeira fase de infraestruturas até 2010 e que em 2011 

iniciava a construção da restante edificação da primeira fase (que se prevê concluída no primeiro 

semestre de 2015). Como exceção, estava prevista a construção do edifício central no ano de 2011, 

que pelo menos até outubro não estava iniciada. Este edifício central reúne os serviços de gestão do 

Parque que é feita por uma empresa constituída com esse objetivo a “Coimbra Inovação Parque – 

Parque de Inovação em Ciência, Tecnologia, Saúde, S.A”, onde a Câmara Municipal tem a maioria do 

capital social.  

O responsável pela execução das infraestruturas e do edifício central é a referida empresa, 

enquanto a restante ocupação fica a cargo dos privados. A segunda fase do plano prevê o início da 

execução das infraestruturas em 2012 e a restante ocupação em 2014, embora não tenha ano de 

conclusão justificado pelas incertezas e por fatores que possam comprometer o calendário em 

questão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Execução do PP Parque Tecnológico (2011) 

 

 Plano de Pormenor Avenida Professor Machado Vilela – Vila Verde 
 

O plano de pormenor Avenida Professor Machado Vilela e Áreas Envolventes ao Campo da 

Feira e Quartel dos Bombeiros, do município de Vila Verde, foi publicado em 2004 e segundo as 

tipologias identificadas, é um plano de consolidação (com uso habitacional-misto). A área de 

intervenção, com cerca de 117 mil m2, tem 20 proprietários e 21 propriedades e é heterogénea do 

ponto de vista da estrutura cadastral, tendo portanto, propriedades de dimensões variadas. Tem 

como sistema de execução o de cooperação, não delimita unidades de execução e apresenta como 

instrumentos o reparcelamento e o licenciamento individual.   
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É de referir a concertação entre a Câmara Municipal e os proprietários que resultou na 

cedência de terrenos para execução dos arruamentos e os compromissos urbanísticos já assumidos 

pelo município, resultantes de negociações anteriores, que permitiram executar várias infraestruturas 

necessárias à materialização do plano.   

Do ponto de vista da aplicabilidade da perequação, é um plano que prevê a aplicação da 

perequação e que fixa o IMU enquanto mecanismo de repartição de benefícios e a ACM e a 

repartição de custos de urbanização como mecanismos de repartição de encargos, todos eles fixados 

à escala do plano.  

Desta forma, é calculado o DAC (direito abstrato de construção) para todas as parcelas, 

através da aplicação do Índice Médio de Construção (IMC) à área da parcela. Por sua vez, o IMC é 

calculado através do quociente da soma das superfícies brutas dos pisos acima da cota de soleira e a 

área do plano. O IMC é de 1,3 e nele estão incluídas as áreas destinadas à construção de 

equipamentos. É calculado também o DCC (direito concreto de construção), que resulta dos atos de 

licenciamento de operações urbanísticas, segundo os índices e parâmetros urbanísticos do PP.  

O mecanismo de perequação definido procura gerir situações anteriores à publicação do 

plano, nomeadamente, a negociação de cedência de terrenos para abertura de arruamentos em troca 

de consideração de área cedida como potencial construtivo.  

Já em relação aos encargos, há a indicação de que os proprietários comparticiparão de igual 

forma os custos associados às infraestruturas assim como à aquisição de duas parcelas de terreno 

(uma para espaços verdes e outra para expansão da escola profissional). Parte das referidas 

infraestruturas já se encontram executadas e essas apenas serão financiadas em 50%, pois os 

restantes 50% terão financiamento comunitário.  

As compensações são calculadas através da seguinte fórmula: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎çã𝑜 =
𝐷𝐴𝐶 − 𝐷𝐶𝐶

𝐼𝑀𝐶
 × 𝑉𝑀𝑇𝑈 

Nesta fórmula o VMTU significa o valor médio do terreno após a realização do plano incluindo 

custos de urbanização e das parcelas de equipamentos e espaços verdes a adquirir.  

Ora, tal como prevê o RJIGT, quando os direitos concretos são superiores aos abstratos há 

lugar ao pagamento da compensação em numerário ou espécie ao município. Por sua vez, quando 

ocorre o oposto deverá haver o pagamento de indemnização a ser compensada de forma adequada. 

As compensações são neste município um complemento às taxas de urbanização, que funcionam por 

si só como um mecanismo perequativo. No regulamento, em anexo ao plano, existe uma tabela de 

compensações, com os valores a pagar ou receber para cada parcela, mediante cálculo da diferença 

entre DCC e DAC.  

Embora no relatório se refira que quando existe saldo positivo nessa diferença (portanto 

quando os direitos concretos são inferiores aos abstratos) deverá haver o pagamento de 

indemnização, a dada altura também se menciona que quando isso acontece não haverá reembolso 

pois tais situações já beneficiam, em parte, das infraestruturas existentes ou a construir. Esta é uma 
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Figura 25. Execução do PP Avenida Professor 
Machado Vilela (2011) 

 

situação incoerente que dificulta a perceção de quais os procedimentos a adotar, uma vez que este 

aspeto não está clarificado.  

Tabela 11. Grau de execução do PP Avenida Professor Machado Vilela 

 Infraestruturas Lotes 
Espaços verdes de utilização 

coletiva 

Grau de execução 83% 68% 52% 

 

O que está executado até à data da imagem de satélite (2011), ilustrado na figura 25 foi 

realizado em parte pelos privados e em parte pelo município. Assim, os arruamentos ficaram a cargo 

da Câmara Municipal, enquanto os lotes, à exceção dos equipamentos, são de responsabilidade dos 

proprietários. Em relação aos espaços verdes, como estão integrados nos lotes na maioria dos casos 

(ainda assim são considerados espaços verdes de utilização coletiva na planta de implantação), 

julga-se que são de iniciativa privada, havendo a hipótese de alguns poderem ser de 

responsabilidade municipal, embora não se tivesse conseguido confirmar essa informação. Os níveis 

de execução, tal como se pode verificar na tabela 11, são relativamente elevados, embora se se 

considerar que o plano foi publicado em 2004, 

acabam por ficar aquém do que era esperado.  

O programa de execução e plano de 

financiamento apresentam o cronograma da 

execução das ações municipais, a estimativa 

de custos para cada ação, as respetivas 

fontes de financiamento e a programação 

financeira. A publicação do plano ocorreu em 

2004, mas segundo as imagens de satélite, 

nesse ano (em março) uma grande parte dos 

edifícios e arruamentos propostos já estaria 

executada. Desde então, apenas se 

registaram pequenas alterações até à última 

imagem de satélite obtida. De certa forma, 

isto corrobora o que vem no programa de 

execução visto que as datas mencionadas 

são quase todas anteriores a 2004, do que se 

pode concluir que a elaboração do plano foi 

anterior e que a execução do que estaria proposto começou antes da publicação do plano. Ainda 

assim, o PE não foi cumprido na totalidade pois parte das infraestruturas e dos equipamentos 

previstos (com prazo máximo até 2007) não foram ainda concretizados. 

 Plano de Pormenor Zona Expansão Sul Nascente de Sines 
 

O plano de pormenor Zona de Expansão Sul Nascente de Sines, publicado em 2007, é um 

plano com tipologia de expansão-habitacional. A área de intervenção, com mais de 500 mil m
2
, tem 
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oito proprietários com 49 propriedades, de natureza dominante privada, embora a Câmara Municipal 

de Sines seja proprietária de 45% do total da área do plano. Do ponto de vista da homogeneidade da 

dimensão da propriedade cadastral, tem uma estrutura heterogénea, pelo que as propriedades têm 

dimensões variadas. Relativamente às disposições executórias, o plano adota o sistema de 

cooperação enquanto sistema de execução, não delimita UE e apresenta como instrumentos de 

execução o reparcelamento, a expropriação, a reestruturação da propriedade, a demolição de 

edifícios, o direito de preferência e a formação de parcerias público-privadas.  

De referir que durante a elaboração do plano foram realizadas diversas reuniões de 

apresentação da proposta de plano e dos mecanismos de perequação aos proprietários para que a 

sua opinião fosse ouvida e para que se ajustasse a proposta e a programação da execução às suas 

expectativas. Encarar os proprietários como parceiros para a execução do plano foi uma forma de 

estimular o seu interesse e a adesão ao plano, bem como de fomentar o espírito de cooperação que 

está subjacente ao sistema de execução adotado. Para além disso, foram consultados os órgãos da 

Administração Central (para averiguar as possibilidades de apoio técnico e financeiro), foi feita uma 

apresentação e discussão da versão preliminar da proposta a todos os cidadãos e foram ouvidos os 

principais agentes dos vários sectores económicos, incluindo o imobiliário.  

Este PP prevê a aplicação da perequação e no seu conteúdo regulamentar fixa o mecanismo 

de repartição de benefícios (IMU) e define qual o seu valor numa abrangência territorial que não é a 

totalidade da área de intervenção nem as unidades de execução, mas sim duas zonas distintas como 

se explicita abaixo. Como mecanismo de encargos define a repartição de custos de urbanização, 

aplicado à área do plano.  

Com base no pressuposto de que o solo não é isotrópico, são definidas quatro tipologias de 

situações em que se pode colocar a aplicação da perequação, cruzando a situação urbanística com a 

morfologia do terreno e fatores a ponderar (como a localização e os usos urbanísticos). A 

consideração de desigualdades pré e pós plano permite uma aplicação mais completa e correta dos 

mecanismos perequativos e uma consequente repartição mais justa pois engloba todos os fatores 

que causam desigualdades. Neste caso, aplica-se na zona sudoeste a situação em que se considera 

tudo homogéneo – situação urbanística e morfologia de terreno, o que resulta num processo de 

perequação mais simplificado. Já na zona nordeste não se aplicou o mecanismo de perequação por 

ser maioritariamente uma área de compromissos urbanísticos já assumidos pela Câmara.  

De acordo com o relatório, são aplicados os seguintes mecanismos de perequação: índice 

médio de utilização, área de cedência média, repartição de custos de urbanização. No entanto, face à 

existência de duas áreas distintas, dentro da área de intervenção, foram considerados dois valores de 

IMU. Assim, na zona nordeste do plano o IMU é de 0,5 e na zona sudoeste do plano é de 0,3. A 

diferença entre estes valores prende-se com a existência de compromissos urbanísticos a nordeste, 

cujos m
2
 de área de construção entraram no cálculo da edificabilidade média desta zona. No entanto, 

este índice, nesta zona, apenas será aplicado às parcelas que não têm compromissos de 

urbanização com a Câmara Municipal.  
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Neste sentido é calculado o direito abstrato (aplicação do IMU à área da parcela) e feita a 

comparação com os direitos concretos de construção, há uma distribuição de construção (lotes) pelos 

vários proprietários em resultado da aplicação da perequação.  

Em relação à repartição de custos de urbanização, o plano afirma que a distribuição dos 

encargos deve ser feita na proporção dos respetivos benefícios (m
2 

de área de construção). Os 

custos de urbanização são divididos em internos e externos, correspondendo os primeiros às 

infraestruturas, espaços verdes e equipamentos de proximidade que servem diretamente os 

moradores da área do plano e os segundos aos equipamentos e espaços verdes de irradiação 

municipal. Enquanto os custos internos devem ser suportados pelos proprietários e promotores da 

área de intervenção, os externos devem também ser financiados pela autarquia e Administração 

Central. A estimativa de encargos internos permite definir valores que deverão ser considerados para 

efeitos de compensação quando os proprietários tenham de realizar obras de urbanização a mais, ou 

a menos, do que as que os direitos de construção lhes indiquem. Por exemplo, quando queiram 

edificar numa área já servida de infraestruturas urbanas, deverão pagar o correspondente ao custo de 

urbanização que lhes caberia, em numerário ou espécie. É de referir que a par destes custos haverá 

ainda o pagamento da taxa municipal de urbanização, que se concluiu ter um valor inferior ao que 

deveria ser suficiente para assegurar o financiamento e reforço das infraestruturas de 

responsabilidade municipal.    

Embora este modelo de perequação preveja, em relatório, a aplicação de todos os 

mecanismos definidos no RJIGT, apenas explicita a aplicação de dois deles em relatório: do IMU e da 

RCU. A área de cedência média é apenas mencionada, não se definindo nenhum valor nem qual o 

seu modo de aplicação. Também não é explicada qual a forma de compensação em relação à média 

(seja IMU ou ACM), nem é apresentada a formulação de cálculo das compensações. Para além 

disso, aquando da definição de tipologias dos mecanismos perequativos, o relatório afirma que na 

zona nordeste não se aplicou o mecanismo de perequação por ser maioritariamente uma área de 

compromissos urbanísticos assumidos pela Câmara Municipal. No entanto, em regulamento 

apresenta os mecanismos de perequação a utilizar nas duas zonas, sudoeste e nordeste, 

pressupondo assim a aplicação da perequação na zona nordeste da área de intervenção, pois 

ressalva que, neste caso, a aplicação do IMU se dá nas parcelas em relação às quais não existem 

compromissos urbanísticos.  

 

Tabela 12. Grau de execução do PP Zona Expansão Sul Nascente de Sines 

 
Infraestruturas Lotes 

Espaços verdes de utilização 

coletiva 

Grau de execução 44% 37% 7% 

 

Uma vez que o sistema de execução é o de cooperação, parte do que está executado é de 

responsabilidade municipal (infraestruturas e espaços verdes de utilização coletiva) e a outra parte de 

iniciativa privada (lotes, à exceção de alguns equipamentos). Como é visível na tabela 12, de uma 
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Legenda

Arruamentos

Estacionamento

Limite do Plano

Espaços verdes

Lotes

forma geral, o grau de execução deste plano ainda é reduzido, pois em nenhum dos domínios se 

atingiu os 50% de execução.  

Neste caso, no programa de execução e no plano de financiamento são listadas as ações a 

concretizar e é estimado o seu custo, mas não é apresentado o seu cronograma nem prazos de 

execução. Assim, apenas é apresentada uma proposta de faseamento dos arruamentos, afirma-se 

que deve haver coordenação entre os proprietários e a CM para a execução das edificações (através 

de contratos) e que os equipamentos privados devem ser construídos em função das necessidades. 

Em suma, a programação da execução do plano está diretamente dependente da iniciativa de 

edificação pelos proprietários, em coordenação com a CM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Execução do PP Zona Expansão Sul Nascente Sines (2011) 

Na análise das imagens de satélite dos anos anteriores, verificou-se que a execução de 

alguns edifícios ocorreu ainda antes da publicação do plano – talvez em virtude dos referidos 

compromissos urbanísticos – e que de certa forma se assistiu a uma urbanização gradual, 

registando-se poucas alterações desde agosto de 2009 até junho de 2011, imagem da figura 26.  

 

 Síntese 

Ora, perante a análise efetuada, constatou-se que apenas um dos planos, o com menor 

implementação no território, teve operações urbanísticas unicamente realizadas pelo município. Já os 

planos com maior grau de execução são planos cujas intervenções ficaram a cargo dos particulares e 

os restantes são planos que, devido ao sistema de execução adotado, repartem as responsabilidades 

de execução entre município e privados. Para além disso, a operação urbanística com maior grau de 

execução, em todos os casos de estudo, foi as infraestruturas.  

Verificou-se que em três planos de pormenor o seu grau de implementação, de forma geral, é 

relativamente elevado (com valores de execução que oscilam entre os 50 e 100%). Nesses PP o ano 

de publicação varia entre 2002 e 2006 justificando, de certa forma, os valores obtidos. Em 

contraponto, os PP Zona Expansão Sul Nascente de Sines e Parque Tecnológico de Coimbra são 

planos mais recentes (2007 e 2012, respetivamente), com as duas maiores áreas de intervenção de 



83 

 

entre todos os casos de estudo e apresentam os valores de execução mais reduzidos (onde não se 

chega a atingir os 50% de execução em nenhum dos domínios). 

Quanto ao número de proprietários são os dois planos com perequação que têm o maior 

número de proprietários (de realçar que dois dos PP sem perequação são omissos relativamente a 

esta informação) e em ambos os casos trata-se de planos com uma estrutura heterogénea, portanto 

com propriedades de dimensões distintas. Do ponto de vista da execução, os planos que preveem a 

aplicação da perequação são dos que apresentam valores de execução mais reduzidos, embora num 

dos casos o grau de execução seja superior a 50% nas várias operações urbanísticas consideradas 

(PP Avenida Professor Machado Vilela). Este PP, dentro dos modelos de perequação encontrados, 

pode considerar-se mais completo por definir instrumentos perequativos e a fórmula de cálculo das 

compensações. Já o PP da Zona de Expansão Sul Nascente de Sines é um plano com um modelo 

mais complexo, se tivermos em conta que o modelo inclua a negociação que é feita com os 

proprietários e outros agentes interessados durante a elaboração do plano. No entanto, apesar dos 

esforços, é um plano com um grau de execução mais baixo. Estas diferenças também podem estar 

relacionadas com as tipologias dos PP em questão. Enquanto o Plano de Pormenor de Vila Verde é 

um plano de consolidação, com operações mais pontuais, numa escala de menor dimensão, o PP 

Zona de Expansão Sul de Sines é de expansão habitacional, comportando uma intervenção de larga 

escala. Relativamente à definição de mecanismos de perequação, ambos se focam na repartição de 

benefícios, através do IMU, pelo que explicitam pouco os mecanismos de repartição de encargos, 

embora prevejam a sua aplicação.  

São também os planos com perequação que adotam o sistema de cooperação. O plano com 

menor grau de implementação é executado segundo o sistema de imposição administrativa e dos 

planos com maiores valores de execução, um adota o sistema de compensação e no outro essa 

informação é omissa. De salientar que nenhum dos casos de estudo delimita unidades de execução. 

Em relação aos instrumentos de execução, o licenciamento individual é o mais utilizado, 

independentemente do grau de execução dos planos. O reparcelamento é referido como instrumento 

nos três planos com menor execução (dois deles com perequação), sendo estes os planos que 

apresentam também o maior número de instrumentos de execução.  

Em apenas cinco casos de estudo não se consegue concluir se existe uma forte relação entre 

as características dos planos de pormenor analisadas e o seu grau de execução, sendo que a relação 

mais direta que se verificou foi o ano de publicação e, de certa forma, a área do plano. No que diz 

respeito à perequação, apenas com dois casos de estudo, não é possível perceber a relação entre os 

modelos de perequação e o grau de execução. 

Contudo, destaca-se a boa aplicação da metodologia para a aferição do grau de execução de 

planos, que se revelou adequada ao principal objetivo e permitiu obter resultados, em função da 

informação disponível.  
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VII. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

Após a introdução da perequação na legislação portuguesa, constatou-se que mais de uma 

década depois, apenas uma parte dos planos de pormenor publicados prevê a sua aplicação em 

regulamento e que em muitos desses casos a explicação do modelo perequativo é incipiente. Assim, 

são poucos os PP que definem um modelo completo com mecanismos de repartição de benefícios e 

encargos, instrumentos perequativos e que formulem o cálculo de compensações, onde se integre o 

modelo de avaliação da propriedade. A par disso, os níveis de execução dos planos de pormenor 

revelaram-se bastante reduzidos, quer para os PP que preveem a aplicação da perequação, quer 

para os restantes.  

O grau de execução de planos, geralmente, não é explicado apenas por um só motivo, pelo 

que há que considerar sempre um conjunto de fatores, que em associação, podem justificar os 

valores de implementação do plano no território. Ao longo da presente dissertação foram discutidos e 

registados alguns dos fatores que podem contribuir para o sucesso ou insucesso da execução dos 

planos de pormenor. Esses foram recolhidos não só a partir da análise das características da amostra 

de PP e dos casos de estudo, como também, da reflexão teórica e da auscultação aos técnicos 

municipais.  

 Pelos motivos apontados para a não execução de alguns dos planos de pormenor percebe-

se que para além da conjuntura económica e financeira que o país tem atravessado, as causas mais 

referidas relacionam-se com a aplicação da perequação e com a própria figura do plano de pormenor 

enquanto instrumento de planeamento. A rigidez do PP pode ser um fator condicionante da sua 

execução, na medida em que impõe o desenho urbano e, perante um tempo de elaboração mais 

elevado, leva ao desajuste entre a proposta inicial e a dinâmica de mercado no momento da 

publicação do plano. Ora, a falta de diálogo com os proprietários aquando a elaboração do plano, 

dadas as suas opções vincadas e o desenho previamente criado, pode condenar à partida a sua 

implementação. Deste modo, é importante ajustar o plano às aspirações e expectativas dos 

proprietários e promotores, para que estes se identifiquem com a proposta e mais tarde, esta venha a 

ser executada na sua totalidade. Para tal, é fundamental que haja diálogo e negociação entre eles e 

com outros agentes interessados, durante a elaboração do plano, de forma a promover um processo 

de elaboração mais participado, como aconteceu no PP Zona Expansão Sul Nascente de Sines. A 

par disso, o plano de pormenor poderia ser um instrumento mais flexível, onde não se tivesse o 

desenho urbano concreto como ponto de partida, mas sim um desenho com menos detalhe, deixando 

algumas opções em aberto a serem definidas pelos promotores e proprietários, desde que o interesse 

público seja sempre salvaguardado.  

Como já foi referido, o elevado tempo de elaboração pode ser um fator de insucesso da 

execução de planos. Nesse sentido, o PP deve ter uma tramitação administrativa menos burocrática, 

que torne o seu processo de elaboração mais eficiente. Uma elaboração mais célere pode levar a que 

a implementação do plano se inicie mais rapidamente, na medida em que as condições de mercado 
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serão semelhantes (desde o momento da elaboração da proposta) e as expectativas e os meios de 

financiamento dos promotores e proprietários também.  

Por tudo isto, muito se tem questionado acerca do papel do plano de pormenor e se este será 

o instrumento adequado, nos termos da atual legislação, para planear e garantir a execução a esta 

escala. Como já foi exposto, há autores que consideram que o PP deve ser substituído por outros 

instrumentos que assentem no desenvolvimento de parcerias, como forma de assegurar a sua 

concretização.  

A formação de parcerias entre privados ou entre estes e o município pode conduzir ao 

sucesso na execução de planos, embora não haja muita prática nesse sentido. A associação entre 

proprietários deve ser um pressuposto para a delimitação de unidades de execução, podendo as UE 

ser um instrumento de programação e execução de planos, como se analisou previamente. Este é o 

modelo desejável de execução urbanística – execução sistemática – assente em intervenções de 

conjunto e programadas, ao contrário do que ainda hoje é a prática dominante baseada no 

licenciamento individual de operações de loteamento e edificação, embora as duas possam ser 

complementares. No entanto, uma das condicionantes à utilização de unidades de execução 

apontada pelos técnicos municipais foi a falta de experiência e o desconhecimento quanto aos 

procedimentos de aplicação das UE. Assim, uma forma de levar à prática de delimitação destas 

unidades é regulamentar esses procedimentos, para que fique explicito como se deve proceder na 

sua delimitação e gestão.  

A programação das ações e a definição dos seus meios de financiamento são elementos 

fundamentais para efetivar a concretização do plano de pormenor e podem levar ao rápido início da 

execução após a publicação do plano, o que pode conduzir ao sucesso do mesmo.   

Ao nível da perequação, é importante desenvolver um modelo simples e facilmente 

compreendido por todos e que o município reúna esforços para a sua compreensão por parte das 

entidades envolvidas, sejam proprietários, promotores ou outras. Deve ainda estimular a negociação 

e o entendimento entre proprietários para facilitar a aplicação do modelo. Também a demonstração 

de boas práticas e a realização de ações de formação no âmbito da perequação, pode esclarecer os 

técnicos e dotá-los de know-how necessário para desenvolver modelos e aplicar a perequação, visto 

ser uma das dificuldades mencionadas aquando das entrevistas. Para além disso, deve proceder-se 

à atualização do levantamento cadastral dos municípios, de modo a permitir a rápida identificação 

dos proprietários e dos limites das parcelas da área de intervenção.  

De forma geral pode afirmar-se que existem dificuldades de integração da perequação nos 

procedimentos de elaboração de planos por parte dos técnicos, e sobretudo dificuldades de 

implementação junto dos proprietários. Assim, pode considerar-se a aplicação da perequação como 

condicionante à execução de planos de pormenor, embora não fosse possível comprovar a existência 

de relação entre os modelos de perequação e o grau de execução nos casos de estudo selecionados. 

Ainda assim, verificou-se que nos níveis mais avançados de desenvolvimento de conteúdos 

perequativos (i.e., P2 e P3) existem mais planos sem execução e que de forma global, a 
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percentagem de PP sem execução é maior nos planos que preveem a aplicação da perequação e a 

percentagem de PP com execução é superior nos planos sem perequação.  

Num momento em que foi aprovada uma proposta de atualização das bases das políticas de 

solos, ordenamento do território e urbanismo, é importante perceber se as novas orientações vão de 

encontro aos problemas aqui identificados. Desde já pode referir-se o aprofundamento das temáticas 

da perequação e da execução de planos ao nível da Lei de Bases, que outrora foram definidas ao 

nível do RJIGT, assim como a introdução de novos conteúdos, o que pode demonstrar uma maior 

preocupação com estas questões.   

Relativamente à execução é reforçada a necessidade de programar a execução dos 

programas e planos territoriais, explicitando agora qual o conteúdo do programa de execução e do 

plano de financiamento. Para além disso, revela a obrigatoriedade da programação de planos 

territoriais estar inscrita nos planos de atividades e orçamentos municipais. Destaca as políticas 

urbanas integradas, nomeadamente as unidades de execução (consideradas como instrumentos de 

programação) e as parcerias e contratos, como formas de concretização da execução sistemática, 

embora faça referência também à execução não sistemática. Neste sentido, parece haver na lei 

aprovada a preocupação com a efetiva concretização dos planos, preferencialmente através de 

operações de conjunto e em parceria, para que os seus níveis de execução sejam mais elevados. 

Também a eficácia do plano e o cumprimento da programação se revelam como preocupações pois 

também se refere a necessidade de os planos terem indicadores que monitorizem a estratégia, 

objetivos e resultados da execução. 

No que diz respeito à perequação, esta está integrada no capítulo dos instrumentos 

equitativos e é várias vezes referida ao longo do diploma como redistribuição de benefícios e 

encargos. Para além de estabelecer que os planos territoriais devem conter instrumentos de 

redistribuição de benefícios e encargos e que esta toma por referência a UOPG e a UE (não referindo 

os planos de pormenor), introduz a aplicação de mecanismos de perequação para compensar os 

custos decorrentes da proteção de ecossistemas, salvaguarda de património e valorização da 

biodiversidade. Afirma ainda que a perequação se aplica a operações urbanísticas sistemáticas e não 

sistemáticas. O reforço de mecanismos de perequação é um dos aspetos referidos nesta proposta, a 

par da utilização de instrumentos fiscais enquanto instrumento da política de solos, como meio para 

promover a reabilitação, regeneração e a correta utilização do solo, um dos principais objetivos deste 

diploma.   

Esta é uma proposta da Lei de Bases bastante abrangente, que relaciona as questões do 

solo com o ordenamento do território e urbanismo, permitindo uma visão integrada e global da gestão 

do território. No entanto, representa apenas as orientações gerais sendo por isso necessário, através 

dos respetivos regimes jurídicos, estabelecer indicações concretas das temáticas aqui mencionadas, 

de forma clara e objetiva. Revelou-se nesta proposta a crescente atenção à equidade e à 

programação da execução, embora se tenha consciência que ainda há muito a fazer para tornar a 

perequação numa prática corrente e que a sua aplicação não seja uma condicionante à execução dos 

planos de pormenor.   
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ANEXO I. INQUÉRITO AOS MUNICÍPIOS 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

INQUÉRITO AOS RESPONSÁVEIS MUNICIPAIS PELO PLANEAMENTO 
URBANÍSTICO 

 
 

O presente inquérito realiza-se no âmbito do projeto "PERCOM - a equidade e 

eficiência no processo de urbanização: modelo de execução perequativa", financiado pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia. Um dos objetivos deste projeto é investigar, à 

escala nacional, a aplicação da equidade no planeamento urbanístico e como 

ultrapassar a falta de eficácia dos instrumentos previstos na Lei para a concretização 

deste objetivo. Vimos por isso solicitar a colaboração dos técnicos municipais envolvidos 

nestes processos para que possam partilhar connosco as vossas opiniões, sendo essa 

participação fundamental para nos permitir conhecer melhor a realidade nacional. Esta 

colaboração traduz-se no preenchimento do presente inquérito. 

 
A informação recolhida será exclusivamente utilizada no âmbito do projeto e a sua 

divulgação no domínio de atividades científicas não será nominativa. 
 

Muito obrigado, 

A equipa do projeto PERCOM 
 

 
 

http:\\projectopercom.ist.utl.pt 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e 

Tecnologia no âmbito do projeto PTDC/AUR-URB/120509/2010 
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1. ELABORAÇÃO DE PLANOS DE PORMENOR 
 

1.1 - Na sua opinião, qual a eficácia que um Plano de Pormenor pode ter para atingir cada um dos seguintes 
objetivos. 

 
 

 Sem eficácia 

1 2 3 4 Totalmente eficaz 

5 
 

Alterar o regime do uso do solo 

definido no PDM 
     

 

Criar condições para a 

salvaguarda de património 
     

 

Planear a reestruturação de 

um tecido urbano consolidado 
     

 

Enquadrar processos de 

urbanização em parceria 
     

 

Planear a expansão urbana de 

larga escala, a médio/longo 

prazo 

     

 

Planear a expansão urbana 

de pequena escala, a curto 

prazo 

     

 

Planear a localização de 

equipamentos ou 

infraestruturas 

     

 

Planear a criação de polos 

industriais ou empresariais 
     

 

Planear a reconversão de uma 

AUGI (área urbana de génese 

ilegal) 

     

 

 

Outros objetivos para os quais o Plano de Pormenor é totalmente eficaz: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 – Na sua opinião, que alterações deveriam ser introduzidas na legislação atual de modo a aumentar a 

cobertura territorial de Planos de Pormenor? 
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2. EXECUÇÃO E PEREQUAÇÃO 
 

2.1 – Indique de que forma cada um dos seguintes fatores influencia a escolha do sistema de execução 

(imposição administrativa, cooperação ou compensação) no âmbito do Plano de Pormenor? 

 
 
 

 
 

Outros fatores que considere determinantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 - Na sua opinião, o dever e direito à perequação, previsto no RJIGT, conduz a uma maior equidade no 

processo de urbanização? 
 

Sim 
 

Não 
 

 
Porquê? 
 

 
 
 

 
2.3 - Na sua opinião, o dever e direito à perequação, previsto no RJIGT, conduz a uma maior eficiência no 

processo de urbanização? 
 

Sim 
 

Não 
 

 
Porquê? 

 

 

 

 Irrelevante Desprezável Secundário Importante Determinante 
 

Disponibilidade financeira do município      

 

Importância estratégica dos objetivos 

propostos pelo plano 
     

 

Número de proprietários/promotores 

envolvidos 
     

 

Dinâmica urbanística (expansão, 

reestruturação, consolidação...) 
     

 

Configuração da estrutura cadastral      

 

Proporção de espaços públicos previstos 

no plano 
     

 

Proposta de empreendimento de iniciativa 

privada 
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2.4 – Na sua opinião, qual a eficácia da aplicação de mecanismos de perequação compensatória para 

assegurar os seguintes aspetos? 

 
 

 Sem eficácia  

1 2 3 4 
Totalmente 

eficaz 
5 

 

Equidade entre proprietários na 

redistribuição dos benefícios e encargos 

gerados pelo plano 

     

 

Financiamento municipal de custos de 

infraestruturação, indemnização e 

expropriação 

     

 

Redução do risco financeiro associado à 

execução do plano 
     

 

Disponibilização de terrenos e edifícios ao 

município para a implementação, 

instalação ou renovação de 

infraestruturas, equipamentos e espaços 

urbanos de utilização coletiva, bem como 

para compensação de particulares nas 

situações em que tal se revele necessário 

     

 

Agilização do processo de execução      

 

Facilitação da cooperação entre 

proprietários/promotores e o município 
     

 

Promoção de desenho urbano qualificado      

 

Promoção de redes qualificadas de 

infraestruturas e equipamentos 
     

 

Promoção e valorização de espaços que 

contribuam para o equilíbrio biofísico da 

cidade 

     

 

Estímulo da oferta de terrenos para 

urbanização e construção, evitando-se a 

retenção dos solos com fins especulativos 

     

 

Eliminação de pressões e influências por 

parte de proprietários e promotores 
     

 

Reforço do controlo da Administração 

Pública sobre a execução urbanística 
     

 

Assegurar a viabilidade económica da 

execução urbanística para promotores 

privados 

     

 

Assegurar a viabilidade económica da 

execução urbanística para o município 
     

 

 

Outros aspetos em que considere a aplicação da perequação Totalmente eficaz: 
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2.5 – Classifique os seguintes aspetos enquanto possíveis obstáculos à perequação.  

 
 

 

Outros que considere determinantes: 

 

 

 Irrelevante Desprezável Secundário Importante Determinante 
 

Ausência de uma cultura cívica de 

ordenamento do território 
     

 

Existência de clima de desconfiança dos 

agentes privados face à Administração 

Pública (Central e Local) 

     

 

Falta de concertação entre interesses 

privados 
     

 

Falta de concertação entre os interesses 

privados e o interesse público 
     

 

Desarticulação entre os diplomas legais 

que regulam a atividade urbanística 
     

 

Inexistência de um mercado imobiliário 

robusto e em crescimento 
     

 

Ineficácia dos instrumentos previstos na 

Lei de Solos 
     

 

Dificuldades na aplicação da expropriação      

 

Ineficácia dos instrumentos de execução 

previstos no RJIGT 
     

 

Insuficiente grau de detalhe das 

orientações legais sobre repartição de 

encargos e benefícios da urbanização 

     

 

Inexistência ou desatualização 

do cadastro 
     

 

Predominância de uma estrutura de 

propriedade heterogénea 
     

 

Falta de know-how dos técnicos 

municipais e/ou equipas externas em 

matéria de perequação compensatória 

     

 

Falta de know-how dos técnicos 

municipais e/ou equipas externas em 

matéria de gestão de conflitos/negociação 

     

 

Falta de know-how dos técnicos 

municipais e/ou equipas externas em 

matéria de avaliação imobiliária 

     

 

Insuficiência de recursos endógenos das 

autarquias (financeiros, humanos e 

técnicos) 
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2.6 - Na sua opinião, é viável a definição de conteúdos de perequação em Plano Diretor Municipal? 
 

Sim 
 

Não 

 
Se sim, quais? 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.7 - De acordo com a sua experiência profissional, estime a percentagem de licenciamento de operações urbanísticas 

aprovadas não enquadradas em Planos de Pormenor ou Unidades de Execução no seu município, nos últimos 10 anos. 

 
 

 
2.8 – Na sua opinião, qual a eficácia das seguintes medidas para a melhoria da aplicação de 

mecanismos de perequação compensatória. 

 

 
 
 

Outras medidas que considere totalmente eficazes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sem eficácia 

          1 
2 3 4 Totalmente 

eficaz 

        5 
 

Participação de instituições bancárias 

que assegurem o risco financeiro da 

execução do plano 

     

 

Definição de mecanismos de perequação 

com base na estimativa da valorização 

económica das propriedades resultante 

do plano 

     

 

Aplicação do instrumento de venda 

forçada relativamente a proprietários que 

não aceitem participar na execução, ou 

que não cumpram compromissos 

assumidos com o município 

     

 

Redefinição do código das expropriações 

de forma a aumentar a capacidade do 

município recorrer a este instrumento 
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3. Caracterização do Município  

 

3.1 Nome do Município que representa 
 

 

3.2 - O seu Município possui levantamento do cadastro da propriedade na totalidade do território municipal? 
 

Sim 
 

Não 
 

 
Caso tenha respondido Não, continue na questão 3.2.2 

 
3.2.1 - Caso tenha respondido Sim, o seu município utiliza procedimentos de atualização automática do cadastro da 
propriedade? 

 
Sim 

 
Não 

 

 
Continue na questão 3.3 

 
3.2.2- O seu município possui levantamento parcial do cadastro da propriedade? 

 
Sim 

 
Não 

 

 
Caso tenha respondido Não, continue na questão 3.3 

 
3.2.3 - O seu município possui levantamento cadastral da propriedade em solo classificado como urbano? 

 
Sim, na sua totalidade 

 
Sim, parcialmente 

 
Não 

 

 
Caso tenha respondido Não, continue na questão 3.2.4 

 
 

3.2.3.1 - O seu município utiliza procedimentos de atualização automática do cadastro da propriedade em solo 
classificado urbano? 

 
Sim 

 
Não 

 

 
 

3.2.4 - O seu município possui levantamento cadastral da propriedade em solo classificado como rural? 
 

Sim, na sua totalidade 
 

Sim, parcialmente 
 

Não 
 

 
Caso tenha respondido Não, continue na questão 3.3 

 
3.2.4.1 - O seu município utiliza procedimentos de atualização automática do cadastro da propriedade em solo 
classificado rural? 

 
Sim 
Não 
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3.3 No seu município, estão em vigor Planos de Pormenor com definição de mecanismos de perequação? 
 

Sim 
 

Não 

 
 
Caso tenha respondido Não, continue na questão 4 

 

 
3.3.1 - Aproximadamente quantos técnicos municipais estiveram ou estão envolvidos na aplicação de Planos de 

Pormenor com aplicação de mecanismos de perequação? 

 
 
 
 

3.3.2 - Aproximadamente quantos desses técnicos tiveram formação específica nos seguintes domínios: 

 
a) Perequação compensatória de benefícios e encargos 

 
 

b) Gestão de conflitos/negociação 

 
 
c) Avaliação imobiliária 

 
 
 
 

3.3.3 - Para o Plano de Pormenor com definição de mecanismos de perequação cuja implementação esteja mais 

avançada, estime em termos percentuais, o grau de implementação. 
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4. DADOS PESSOAIS (preenchimento facultativo) 

 
Nome 

 

M 

F 

 

 

Idade 
 
 
 

Formação 

 
 
 

Cargo no município a que pertence 

 
 
 

Caso pretenda receber informação regular sobre esta investigação, deixe-nos o seu email de contacto 
 
 
 
 
 

 

 

Muito obrigado pela participação 
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ANEXO II. GUIÃO DE ENTREVISTA AOS TÉCNICOS MUNICIPAIS 

 

Entrevistas a técnicos municipais 

 

 Esta entrevista/questionário insere-se no projeto “PERCOM - a equidade e eficiência no 
processo de urbanização: modelo de execução perequativa", financiado pela Fundação para 
a Ciência e Tecnologia8, enquadrado na tarefa de caracterização da prática nacional na 
aplicação de modelos de perequação. 
 

 A entrevista/questionário será dirigida a técnicos municipais responsáveis pelo 
planeamento e gestão urbanística de um conjunto de 16 Municípios considerados de 
especial interesse no âmbito deste estudo. 

 
 A qualidade do trabalho final depende da sua preciosa colaboração.  

 
 Por favor, leia atentamente as questões colocadas e responda de forma a refletir, da 

melhor forma, a prática na instituição que representa. 
 

 A entrevista/questionário é confidencial, ou seja, os comentários específicos que venham 
a ser divulgados não serão atribuídos a nenhum entrevistado ou organização. 

 

 
 
 

  

                                                             
8
 Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia no 

âmbito do projeto PTDC/AUR-URB/120509/2010. 
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Parte A  
Opções municipais de gestão e execução urbanística 

 
A1 - PAPEL DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO (PLANO DE PORMENOR) NA 

EXECUÇÃO URBANÍSTICA 

A execução urbanística pode classificar-se como assistemática ou sistemática de acordo 
com a programação e planificação do espaço urbano a concretizar. Neste sentido, consideram-se 
execução sistemática toda a intervenção programada em planos de pormenor ou unidades de 
execução, e assistemática a relativa a operações avulsas de loteamento ou edificação. 

No sentido de discutir a relevância das intervenções sistemáticas sobre o território e, 
especificamente a figura do Plano de Pormenor, pretende-se saber qual a perceção do técnico 
municipal quanto à utilização deste instrumento de planeamento em comparação com outros 
processos de gestão da execução urbanística. 

 

(1) Indique as três principais vantagens e desvantagens de um processo de execução de 

planos de forma assistemática (loteamento e edificações isoladas) e sistemática 

(enquadrada em Plano de Pormenor e/ou Unidades de Execução). 

 

(2) Para a realização de operações urbanísticas, eleja uma situação particular na qual: 

 a)A realização de um Plano de Pormenor seja preferível face à delimitação de 

Unidades  de Execução não enquadradas em plano de pormenor. 

 b) A delimitação de Unidades de Execução não enquadradas em plano de pormenor 

seja preferível face à realização de um Plano de Pormenor. 

 c) A realização de um Plano de Pormenor seja preferível a um processo de gestão 

 urbanística baseado em operações avulsas de loteamento. 

 d) Um processo de gestão urbanística baseado em operações avulsas de 

loteamento seja preferível à realização de um Plano de Pormenor. 

 

A2 – DEFINIÇÃO DO SISTEMA DE EXECUÇÃO 

O artigo 119º do RJIGT determina que os planos e as operações urbanísticas se devem 
executar através do sistema de compensação, cooperação ou imposição administrativa 
desenvolvidos em unidades de execução.  

Neste estudo, importa saber o critério utilizado para o município definir qual o sistema de 
execução, no sentido de compreender as situações em que o município executa a urbanização 
(sistema de imposição administrativa) ou as situações em que a execução obriga à cooperação 
entre diversos agentes intervenientes (sistema de cooperação ou compensação). 

 
 

(3) Tendo em conta a realidade do seu município, refira três critérios que fundamentaram 

a escolha dos sistemas de execução propostos pelo RJIGT. 
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Parte B 

Caracterização dos procedimentos de elaboração e execução de 

Planos de Pormenor 

 

B1 – TEMPOS DE ELABORAÇÃO 

Um dos grandes objetivos da caracterização nacional da aplicação de modelos de perequação em 
Planos de Pormenor é aferir a eficiência dos procedimentos de elaboração e execução. 
O estudo já efetuado mostra que, por diversos motivos, parte dos Planos de Pormenor tiveram tempos 
de elaboração elevados e com aparentes consequências na sua exequibilidade, consequências essas que 
procuramos conhecer com as questões que se seguem. 
Nesta entrevista, entende-se a elaboração como o conjunto dos procedimentos, com início na 
deliberação de elaboração publicada em Diário da República e conclusão com a publicação do plano. 
Para estudo da eficiência dos procedimentos de elaboração, interessa particularizar cada uma das fases 
do processo de elaboração e às correspondentes entidades envolvidas. 

 

(4) Estime em média, a proporção da distribuição do tempo de elaboração do plano de 

acordo com a seguinte classificação: 

a. Elaboração técnica      

b. Negociação com proprietários     

c. Tramitação administrativa (pareceres, consultas)   

d. Opções/decisões políticas      

 

(5) Elenque três consequências que um excessivo tempo de elaboração provoca na 

execução do plano. 
 

(6) A reforma legislativa introduzida ao RJIGT em 2007 (Decreto Lei 316/2007) tornou o 

processo de elaboração mais expedito? (inclua uma referência à estimativa média do 

tempo de elaboração em planos de características semelhantes antes e depois da 

reforma). 

 

B2 – ELEMENTOS CATALISADORES E RETARDADORES NA ELABORAÇÃODOS PLANOS 

Para interpretar os tempos de elaboração de Planos de Pormenor é necessário perceber as suas causas, 
nomeadamente as práticas, acontecimentos ou situações que promovem ou condicionam 
decisivamente o avanço na elaboração do Plano. 
Neste sentido, nas questões seguintes procura-se o testemunho dos elementos retardadores e 
catalisadores nos processos de elaboração. 

 

(7) Elenque, por ordem decrescente de relevância, os três principais motivos que 

contribuem para a morosidade na elaboração de um plano de pormenor.  
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(8) Elenque, por ordem decrescente de relevância, os três principais fatores que, segundo 

a sua experiência, podem acelerar um processo de elaboração de um Plano de 

Pormenor. 

 

(9) A participação pública pode ser um catalisador da elaboração do Plano de Pormenor? 

 

(10) A participação pública pode ser um retardador da elaboração do Plano de Pormenor? 

 

(11) Quais das seguintes componentes são decisivas para o retardamento ou aceleramento 

do tempo de elaboração de um Plano de Pormenor, e qual/quais o motivo/motivos: 

a. Elaboração técnica;      

b. Negociação com proprietários;     

c. Tramitação administrativa (pareceres, consultas);   

d. Opções/decisões políticas; 

 

B3 – INFLUÊNCIA DOS AGENTES ENVOLVIDOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO 

DE PORMENOR 

A organização da elaboração de um plano de pormenor depende dos intervenientes no processo e da 
sua relação com o município. 
Perceber as diferenças entre as várias configurações de equipas responsáveis pela elaboração (quer 
sejam constituídas exclusivamente pelo corpo técnico municipal, em parceria com uma entidade 
externa, ou apenas por uma entidade externa), será importante definir e caracterizar os fatores 
endógenos de eficiência na elaboração de um Plano de Pormenor. 
Com a mesma finalidade, também será importante perceber, de acordo com a experiência municipal, a 
influência do acompanhamento efetuado pela CCDR, a sua mais-valia para o plano e os seus efeitos no 
processo de elaboração. 

 

(12) Já lidou com equipas exclusivamente internas na elaboração de um plano de pormenor? 

 

(13) Que benefícios e em que contextos é vantajosa a contratação de equipa externa? Em 

que domínio(s) ocorre? 

 

(14) Há vantagens no acompanhamento pela CCDR na elaboração do Plano de Pormenor? 

 

(15) Qual a mais-valia da realização de períodos de discussão pública para a elaboração de 

um Plano de Pormenor? 

 

(16) Considera que os períodos de discussão pública têm reflexo na alteração do conteúdo 

de um Plano de Pormenor? 

 

(17) Há vantagens na contratualização entre o sector público e privados para a execução dos 

planos? 
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Parte C  

Perceção do técnico municipal sobre a aplicação de modelos de 

perequação 

 

No âmbito deste estudo e no seguimento do inquérito elaborado e divulgado, importa conhecer 
a experiência municipal na aplicação de modelos de perequação compensatória. Neste sentido, 
pretendemos analisar com maior profundidade a experiência concreta da aplicação de tais modelos nos 
Planos de Pormenor elaborados no seu município. 

Os grandes objetivos deste grupo de questões são conhecer: 

 A aplicabilidade dos modelos de perequação, definida em função da exequibilidade e da 
aceitabilidade do modelo pelos intervenientes do processo de desenvolvimento urbano. 

 A potencialidade da aplicação de modelos de perequação, definidos pelos fatores promotores 
do sucesso e do insucesso, medidos em função da eficiência dos processos de elaboração e 
implementação, eficácia do resultado pretendido com o instrumento de planeamento e 
cumprimento do princípio fundamental da igualdade, pressuposto basilar para a definição de 
tais modelos. 

 Os obstáculos com que os técnicos municipais se depararam, nos planos realizados no 
município, na elaboração e implementação de modelos de perequação. 

 
No nosso estudo consideramos um modelo de perequação composto por mecanismos de 

perequação propostos pelos RJIGT (Índice médio de utilização, área de cedência média e/ou repartição 
dos custos de urbanização) ou outros, por instrumentos de perequação (compensação em espécie, 
compensação em numerário, afetação a taxas urbanísticas ou transferência de índices de 
edificabilidade) e uma formulação de cálculo de compensações. 

 

C1 – CONFIANÇA NO MODELO DE PEREQUAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NOS 

PROCESSOS DE URBANIZAÇÃO 

 

(18) O corpo técnico da câmara municipal tem know-how técnico necessário para elaborar 

o modelo de perequação que lhes é proposto no RJIGT? 

 

(19) Este modelo de perequação é aceite e respeitado por proprietários e promotores? 

 

(20) Em que situações o modelo de perequação proposto pelo RJIGT não é aplicável? 

 

C2 – EFICIÊNCIA E EQUIDADE DA APLICAÇÃO DE MODELOS DE PEREQUAÇÃO  

 

(21) Considera que um modelo de perequação é atualmente um instrumento eficaz no 

financiamento de infraestruturas e equipamentos? 

 

(22) Que condições são necessárias para que um modelo de perequação venha a constituir-

se como tal? 
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C4 – ENQUADRAMENTO E APLICAÇÃO DE MODELOS DE PEREQUAÇÃO REALIZADOS NO 

MUNICÍPIO 

(23) Os modelos de perequação propostos conseguiram garantir equidade entre: 

 (a) Proprietários 

 (b) Proprietários e município 

 (c) Proprietários e outros agentes (promotores-construtores) 

 (d) Município e outros agentes (promotores-construtores) 

 

(24) A conceção de modelos de perequação tem influência na duração dos processos de 

elaboração de um Plano de Pormenor? 

 

(25) A aplicação de modelos de perequação tem influência na duração da execução de um 

Plano de Pormenor? 

 

C3 – COLABORAÇÃO ENTRE OS AGENTES ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE 

PEREQUAÇÃO  

 

(26) O modelo de perequação facilita o entendimento entre os agentes do processo? 

 

(27) Considera que a articulação entre agentes intervenientes num processo 

perequativo é boa, má ou razoável?: 

(a) Entre particulares 

(b) Entre particulares e município 

 

(28) Indique três fatores que contribuem para o sucesso e insucesso da colaboração 

entre agentes intervenientes num processo perequativo. 

 

 

 

 

(29) Neste município, qual a abrangência territorial dos mecanismos de perequação? 

 (Município, Perímetro urbano, Áreas de expansão, Outra) 

 

(30) Em que instrumentos de planeamento estão vertidos esses mecanismos? 

 

(31) Se os conteúdos de perequação se encontram em vários instrumentos de 

planeamento, de que forma se articulam? 

 

(32) Que técnicas, para além das definidas na lei, foram utilizadas na realização de um 

modelo perequativo? 

 



107 

 

(33) De acordo com a sua experiência, escolha três obstáculos que mais dificultaram a 

aplicação da perequação e, para a sua resolução, apresente sugestões de alteração a 

conteúdos legais ou a práticas. 

 

Parte D 

Financiamentos externos dos Planos Pormenor 

 

 

(34) Na fase de elaboração, o plano de pormenor prevê o recurso a financiamento 

externo? 

 

(35) Na fase de execução, foi solicitado financiamento externo no âmbito da execução 

dos planos de pormenor? 
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Município Nome Data de Publicação Tipologia Área (m2) 
Aplicabilidade 

da Perequação 
Estimativa do Grau de 

Execução 

Alcochete 

Cerrado da Praia 18-05-2006 Expansão Hab. 49.278 J 80% 

Expansão da Área de Indústria, Comércio e Serviços do Passil 22-02-2008 Expansão Ind./Emp. 245.230 P0 0% 

Quinta de Paço de Arcos - Fonte da Senhora 28-02-2008 Expansão Hab. 219.400 S 0% 

Canto do Pinheiro 04-08-2009 Expansão Hab. 161.179 P1 0% 

Braga 
Tibães 22-08-2008 Equipamentos 334.512 J 0% 

Parque do Monte do Picoto 13-07-2010 Equipamentos 220.894 J Inicio da execução 

Coimbra 
Zona Desportiva de Taveiro 03-12-2010 Expansão Hab. 290.565 P2 0% 

Parque Tecnológico 15-02-2012 Expansão Ind./Emp. 987.428 S Tem execução 

Coruche 

Zona Industrial do Monte da Barca (revisão) 26-03-2009 Expansão Ind./Emp. 420.000 S Tem execução 

Zona de Expansão da Zona Industrial do Monte da Barca 25-05-2011 Expansão Ind./Emp. 280.000 J Tem execução 

Zona Industrial do Monte da Barca Norte 30-05-2011 Expansão Ind./Emp. 605.400 P1 0% 

Santo Antonino Norte (revisão) 12-12-2011 Reestruturação 173.000 P2 0% 

Covilhã 

ZI do Tortosendo 19-04-2002 Expansão Ind./Emp. 265.241 S 100% 

Salvaguarda e Reabilitação do Bairro dos Machedes 12-11-2008 Consolidação - J ? 

Palmeira (revisão) 06-03-2009 Consolidação 542.613 P1 80% 

Penedos Altos (revisão) 29-07-2010 Consolidação 296.187 J 70% 

ZI do Tortosendo 3º fase 19-03-2012 Expansão Ind./Emp. 838.700 J 0% 

ZI de Canhoso (revisão) 03-09-2012 Expansão Ind./Emp. 556.279 P1 90% 

Faro 

Horta dos Pardais 25-07-2002 Expansão Hab. 16.667 S 90% 

Largo de S. Luís 17-08-2005 Consolidação 14.000 J 0% 

Conceição de Faro 04-09-2008 Expansão Hab. 271.573 P3 0% 

Faro/Loulé Parque das Cidades 31-05-2001 Expansão Turística 2.250.000 S Tem execução 

Gondomar 
Pedreiras-Triana 30-01-2008 Consolidação 184.883 P3 20% 

Boialvo 06-08-2009 Expansão Hab. 768.000 P1 10% 

Lagos 
Espiche 14-02-2008 Reestruturação 118.884 P2 0% 

Portelas 18-02-2008 Reestruturação 192.442 P1 0% 

ANEXO III. TABELA SÍNTESE DA AMOSTRA DE PLANOS DE PORMENOR 
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Barão de S. João 18-02-2008 Expansão Hab. 122.390 P2 0% 

Sargaçal 11-10-2008 Reestruturação 157.828 P1 0% 

Zona Envolvente à Estação Ferroviária de Lagos 05-08-2009 Equipamentos 40.160 J 0% 

Bensafrim 30-12-2011 Expansão Hab. 221.136 P2 0% 

Chinicato 16-03-2012 Expansão Hab. 962.287 P2 0% 

Lisboa 

Calhariz de Benfica 06-04-2002 Reestruturação 211.000 S 50% 

Artilharia 1 17-03-2005 Reestruturação 109.100 J 0% 

Projecto Urbano- Parque Oriente 11-04-2008 Reestruturação 20.721 J 0% 

Centro de Congressos 21-08-2009 Reestruturação 96.190 S 0% 

Malha 14 do PUAL 07-09-2009 Consolidação 25.111 J Tem execução 

Matinha 18-03-2011 Reestruturação 315.694 P1 0% 

Salvaguarda da Baixa Pombalina 28-03-2011 Consolidação 444.000 J Tem execução 

Amoreiras 03-05-2011 Reestruturação 131.400 P1 0% 

Aterro da Boavista Nascente 27-01-2012 Reestruturação 74.540 P2 20% 

Parque Mayer 18-04-2012 Reestruturação 146.000 J Inicio da execução 

Loulé 

Loulé-Sul 27-09-2006 Expansão Hab. 147.000 P1 0% 

Zona Industrial de Boliqueime 17-01-2008 Expansão Ind./Emp. 761.615 P2 0% 

Núcleo de Desenvolvimento Turístico Quinta da Ombria 03-06-2008 Expansão Turística 1.440.000 S 0% 

Plano de Intervenção em Espaço Rural do Barranco do Velho 14-12-2009 Equipamentos 112.900 J 0% 

Área de Localização Empresarial de Almancil 09-04-2011 Expansão Ind./Emp. 127.589 P2 0% 

Matosinhos 

Uma Zona da Rua de Santana - Leça do Balio 03-12-2003 Reestruturação 29.435 P0 60% 

Gist – Brocades 01-02-2006 Reestruturação 33.390 S 100% 

Z. Urbana da Quinta de Santo António em S.Mamede Infesta 16-07-2009 Reestruturação 90.444 J 0% 

Paus 01-08-2010 Consolidação 28.396 S 0% 

Portalegre 

Bonfim 01-10-2003 Expansão Hab. 126.220 S 0% 

Expansão da Z. Industrial de Portalegre 14-03-2005 Expansão Ind./Emp. 1.669.473 P1 15% 

Envolvente à Rua do 1º de Maio 17-10-2006 Consolidação 11.000 P1 Tem execução 

Z. Industrial de Portalegre (revisão) 31-12-2007 Expansão Ind./Emp. 606.794 J 90% 
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Herdade da Abrunheira 27-01-2010 Expansão Turística 4.472.000 J 0% 

Quinta Formosa e Quinta da Cerca 24-03-2011 Expansão Hab. 48.555 J 0% 

Quarteirão do Edificio o Facha 26-04-2012 Consolidação 473 J Inicio da execução 

Santarém UOPG da Quinta do Gualdim 28-09-2007 Expansão Turística 1.245.459 P1 0% 

Sines 

Zona de Expansão Sul Nascente 19-12-2007 Expansão Hab. 583.000 P1 30-40% 

Cova do Lago 04-03-2009 Expansão Turística 135.400 P1 Tem execução 

Zona de Expansão Norte 12-12-2011 Expansão Hab. 320.000 P3 5% 

Cidade Desportiva 27-03-2012 Equipamentos 341.904 P1 30% 

Casa Pidwell 13-04-2012 Reestruturação 4.173 J 0% 

Zona Poente de Sines 04-06-2012 Consolidação 129.760 J 10-15% 

Tavira 

NDT da Boa-Vista 12-10-2007 Expansão Turística 287.048 S 0% 

NDT da Quinta da Atalaia 12-10-2007 Expansão Turística 380.000 J 0% 

Pêro-Gil 17-12-2007 Expansão Hab. 504.348 P3 0% 

Vila Verde 
Av Professor Machado Vilela e Áreas Envolventes  11-02-2004 Consolidação 117.373 P1 60-70% 

 Z. Envolvente da Igreja Matriz de Vila Verde 14-01-2009 Consolidação - P2 0% 
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ANEXO IV. FICHAS INFORMATIVAS DOS CASOS DE ESTUDO  

 

PLANO DE PORMENOR | PARQUE TÉCNOLOGICO DE COIMBRA 

 

I. DESCRIÇÃO DO PLANO 

 

 

 

 

 

II. OBJECTIVOS DO PLANO 

 

 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DO PLANO 

Autoria Área (m2) 
Nº de 

proprietários 

Nº de 

parcelas 

Homogeneidade da 

dimensão cadastral 

Natureza dominante 

das propriedades 

Divisão de Planeamento 

Urbano CM Coimbra 
987.428 Omisso Omisso Omisso Privado 

 

IV. ORIENTAÇÕES EXECUTÓRIAS 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  

 Não refere a perequação no seu conteúdo documental.  

 Possui planta cadastral e planta de transformação fundiária.  

 Data deliberação da elaboração: 26-07-2004 

 Estimativa do grau de execução: Tem execução (sem valores de estimativa) 

 Programa de execução e plano de financiamento: Apresenta a listagem de ações, o cronograma com prazo 

de execução, a estimativa de custos por ação, e os responsáveis pelo financiamento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Município Região 
Publicação em DR e Data de 

Publicação 

Coimbra Centro AVISO 2451/2012 de 15-02-2012 

Modalidade Específica Dinâmica Urbana Uso Dominante 

Sem modalidade específica Expansão Zona Industrial/Parque Empresarial 

Sistema de Execução Unidades de Execução Instrumentos de Execução 

Imposição Administrativa Não delimita 
Expropriação, Reparcelamento e 

Licenciamento Individual 
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PLANO DE PORMENOR | HORTA DOS PARDAIS 

 

I. DESCRIÇÃO DO PLANO 

 

 

 

 

II. OBJECTIVOS DO PLANO 

 

 

 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DO PLANO 

Autoria Área (m2) 
Nº de 

proprietários 

Nº de 

parcelas 

Homogeneidade da 

dimensão cadastral 

Natureza dominante 

das propriedades 

Atelier Teresa Correia 16.667 Omisso 12 
Heterogéneo 

(Propriedades de 
dimensão variada) 

Privado 

 

IV. ORIENTAÇÕES EXECUTÓRIAS 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  

 Não refere a perequação no seu conteúdo documental. 

 Não possui planta cadastral mas tem planta de transformação fundiária.  

 Data deliberação da elaboração: 12-05-1998 

 Estimativa do grau de execução: 90% (e infraestruturas a 95%). 

 Programa de execução e plano de financiamento: Apresenta a listagem de ações, o cronograma com prazo 

de execução, a estimativa de custos por ação, os responsáveis pelo financiamento e a programação 

financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

Município Região 
Publicação em DR e Data de 

Publicação 

Faro Sul DECL 230/2002 de 25-07-2002 

Modalidade Específica Dinâmica Urbana Uso Dominante 

Sem modalidade específica Expansão Zona Habitacional ou Mista 

Sistema de Execução Unidades de Execução Instrumentos de Execução 

Omisso Não delimita Omisso 
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PLANO DE PORMENOR | CERRADO DA PRAIA 

 

I. DESCRIÇÃO DO PLANO 

 

 

 

 

 

 

 

II. OBJECTIVOS DO PLANO 

 

 

 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DO PLANO 

Autoria Área (m2) 
Nº de 

proprietários 

Nº de 

parcelas 

Homogeneidade da 

dimensão cadastral 

Natureza dominante 

das propriedades 

CM Alcochete 49.278 1 2 Não aplicável Privado 

 

 

IV. ORIENTAÇÕES EXECUTÓRIAS 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  

 Justifica a não aplicação da perequação e apresenta como motivo o facto de a área de intervenção ter apenas 

um proprietário.  

 Não possui planta cadastral nem de transformação fundiária.  

 Não foi possível obter a data de deliberação da elaboração.  

 Estimativa do grau de execução: 80% 

 Programa de execução e plano de financiamento: O PP faz referência ao programa de execução e ao plano 

de financiamento, mas não apresenta qualquer conteúdo, referindo apenas que não estão previstas 

concretização de ações, nomeadamente infraestruturas, em que seja necessária a afetação de verbas por 

parte da Administração Pública. 

 

 

 

 

Município Região 
Publicação em DR e Data de 

Publicação 

Alcochete Lisboa e Vale do Tejo DECL 79/2006 de 18-05-2006 

Modalidade Específica Dinâmica Urbana Uso Dominante 

Sem modalidade específica Expansão Zona Habitacional ou Mista 

Sistema de Execução Unidades de Execução Instrumentos de Execução 

Compensação Não delimita Licenciamento individual e demolição 

de edifícios 
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PLANO DE PORMENOR | ZONA EXPANSÃO SUL NASCENTE DE SINES 

 

I. DESCRIÇÃO DO PLANO 

 

 

 

 

 

II. OBJECTIVOS DO PLANO 

 

 

 

 
 

III. CARACTERÍSTICAS DO PLANO 

Autoria Área (m2) 
Nº de 

proprietários 

Nº de 

parcelas 

Homogeneidade da 

dimensão cadastral 

Natureza dominante 

das propriedades 

CESUR – Instituto Superior 

Técnico (Lisboa) 
583.000 8 49 

Heterogéneo 

(Propriedades de 

dimensão variada) 

Privado 

 

 

IV. ORIENTAÇÕES EXECUTÓRIAS 

 

 

V. MODELO DE PEREQUAÇÃO 

 

Benefício-padrão 

Fixa? Sim 

Que tipo? IMU 

Valor do IMU 0,3 e 0,5 

Abrangência Territorial Outro referencial 

 

Instrumentos Perequativos 

Compensação em numerário e compensação em 

espécie 

 

 

 

Município Região 
Publicação em DR e Data de 

Publicação 

Sines Alentejo DELIB 2436/2007 de 19-12-2007 

Modalidade Específica Dinâmica Urbana Uso Dominante 

Sem modalidade específica Expansão Zona Habitacional ou Mista 

Sistema de Execução Unidades de Execução Instrumentos de Execução 

Cooperação Não delimita 

Reparcelamento, expropriação, reestruturação da 

propriedade, direito de preferência e demolição de edifícios, 

parcerias público-privadas 

Encargo-padrão 

Fixa? Sim 

Que tipo? 

Repartição de 

custos de 

Urbanização  

Valor da ACM - 

Valor/ Índice para 

aplicação de custos de 

urbanização 

Omisso 

Abrangência Territorial Área do Plano 
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Modelo de aplicação da perequação 

Tipo de modelo Omisso 

Consideração de desigualdades pré-plano Não prevê 

Consideração de desigualdades pós-plano Não prevê 

 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 Inclui tabela com distribuição de direitos de edificabilidade no relatório do plano. 

 Não foi consultada a planta cadastral nem a planta de transformação fundiária.  

 Não foi possível obter a data de deliberação da elaboração.  

 Estimativa do grau de execução: 30-40% 

 Programa de execução e plano de financiamento: apresenta a listagem de ações e a estimativa de custos por 

ação. 
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PLANO DE PORMENOR | AVENIDA PROFESSOR MACHADO VILELA E ÁREAS ENVOLVENTES 

AO CAMPO DA FEIRA E QUARTEL DOS BOMBEIROS 

 
 

I. DESCRIÇÃO DO PLANO 

 

 

 

 

 

 

II. OBJECTIVOS DO PLANO 

 

 

 

 

 
 

III. CARACTERÍSTICAS DO PLANO 

Autoria Área (m2) 
Nº de 

proprietários 

Nº de 

parcelas 

Homogeneidade da 

dimensão cadastral 

Natureza dominante 

das propriedades 

CMVV - Departamento 

Municipal Técnico 
117.373 20 21 

Heterogéneo 

(Propriedades de 

dimensão variada) 

Omisso 

 

 

IV. ORIENTAÇÕES EXECUTÓRIAS 

 

 

V. MODELO DE PEREQUAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos Perequativos 

Compensação em numerário, compensação em 

espécie e afetação de taxas urbanísticas 

 

 

 

 

Município Região 
Publicação em DR e Data de 

Publicação 

Vila Verde Norte RCM 152/2004 de 11-02-2004 

Modalidade Específica Dinâmica Urbana Uso Dominante 

Sem modalidade específica Consolidação Zona Habitacional ou Mista 

Sistema de Execução Unidades de Execução Instrumentos de Execução 

Cooperação Não delimita Reparcelamento e licenciamento individual 

Benefício-padrão 

Fixa? Sim 

Que tipo? IMU 

Valor do IMU 1,3 

Abrangência Territorial Área do Plano 

Encargo-padrão  
 

Fixa? Sim 

Que tipo? 

Repartição de 

custos de 

Urbanização e Área 

de Cedência Média 

Valor da ACM Omisso 

Valor/ Índice para 

aplicação de custos de 

urbanização 

Omisso 

Abrangência Territorial Área do Plano 
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Modelo de aplicação da perequação 

Tipo de modelo Simples 

Consideração de desigualdades pré-plano Não prevê 

Consideração de desigualdades pós-plano Não prevê 

 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  

 Inclui tabela com distribuição de direitos de edificabilidade no relatório do plano. 

 Tem planta cadastral e planta de transformação fundiária.  

 Não foi possível obter a data de deliberação da elaboração.  

 Estimativa do grau de execução: 60-70% 

 Programa de execução de plano de financiamento: Apresenta a listagem de ações, o cronograma com prazo 

de execução, a estimativa de custos por ação, as fontes de financiamento e a programação financeira. 

 

 


