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Objetivos 

• Caracterização e análise crítica da prática nacional 

de perequação em Planos de Pormenor (PP).  
 

• Contribuir  para a proposta de um modelo de 

execução perequativa mais eficaz na conjugação de 

interesses no processo de urbanização, que 

contemple: 

• Modelo de avaliação de valores do solo; 

• Formas alternativas de financiamento das operações 

urbanísticas;  

• Alterações necessárias no quadro legal (conteúdo 

material e documental dos planos e procedimentos 

administrativos de elaboração, acompanhamento e 

aprovação de PP). 



Desafios de investigação 

• Que modelos e mecanismos perequativos são propostos nos PP aprovados em 

Portugal? 

 

• Qual o grau de eficiência dos procedimentos de elaboração, acompanhamento e 

aprovação dos PP? 

• Qual o grau de execução dos PP e quais os principais obstáculos com que se depara 

esta execução? 

 

• Como ultrapassar a inércia e desinteresse dos proprietários e promotores em 

estabelecer parcerias e aderir ao processo perequativo? 

 

• Como estabelecer regras transparentes e generalizáveis para o cálculo dos valores de 

referência dos imóveis e da edificabilidade? 

 

• Qual a prática internacional, que tipos de mecanismos perequativos são aplicados e 

como são motivados os privados a aderir a este processo? 

 

• Como gerir a questão do risco financeiro transferido para a Administração pública nas 

operações urbanísticas que concretizam os planos? 
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