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RESUMEN 
 

Este texto abarca el tema de la rehabilitación urbana sea en áreas de rehabilitación 

urbana sea aisladamente. Operaciones simples y sistemáticas de rehabilitación 

urbana, deber de rehabilitación, aprobación de estas operaciones, incluso a través de 

planes de detalle de rehabilitación urbana, acompañamiento y evaluación de las 

operaciones, contenido material y documental de los planes de detalle de 

rehabilitación urbana y su elaboración. Régimen en áreas que contengan o coincidan 

con patrimonio cultural inmóvil clasificado o en vías de clasificación y zonas de 

protección. Regímenes especiales de la rehabilitación, incluso el excepcional y 

transitorio para edificios afectos o destinados, total o predominantemente, a vivienda. 

Por último, considera-se la problemática de legalidad e ilegalidad urbanística, la 

aplicación en general del principio de la protección del existente y el derecho del 

urbanismo y el principio de la regularización del construido y la demolición como última 

ratio. 

 

Palabras llave: rehabilitación urbana, planificación, procedimiento, vivienda, 

patrimonio cultural. 

 

Abstract:  
 

This text cover the issue of urban rehabilitation whether in areas of urban rehabilitation 

in isolation. Simple and systematic operations of urban rehabilitation, rehabilitation 

duty, approval of these operations, including through detailed urban rehabilitation 

plans, accompaniment and evaluation of operations, material and documentary 

content of urban rehabilitation detail plans and their elaboration. Regime in areas that 

contain or coincide with immovable cultural heritage classified or in the way of 

classification and protection zones. Special regimes of rehabilitation, including 

exceptional and transitional for buildings affected or intended totally or predominantly 

for housing. Finally, we consider the problem of legality and urban illegality, the general 

application of the principle of protection of existing and the right of urbanism and the 

principle of regularization of the built and demolition as the last ratio. 

 

Keywords: urban rehabilitation, planning, procedure, housing, cultural heritage. 
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As áreas de reabilitação urbana incidem sobre espaços urbanos que, em virtude da 

insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas urbanas, 

dos equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, justifiquem 

uma intervenção integrada. As áreas de reabilitação urbana podem abranger, 

designadamente, áreas e centros históricos, património cultural imóvel classificado ou 

em vias de classificação e respetivas zonas de proteção, áreas urbanas degradadas 

ou zonas urbanas consolidadas. A delimitação das áreas de reabilitação urbana é da 

competência da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal. A proposta 

de delimitação (tal como da alteração) de uma área de reabilitação urbana alteração 

da delimitação de uma área de reabilitação urbana de uma área de reabilitação urbana 

é devidamente fundamentada e contém a memória descritiva e justificativa, que inclui 

os critérios subjacentes à delimitação da área abrangida e os objetivos estratégicos a 

prosseguir; a planta com a delimitação da área abrangida; o quadro dos benefícios 

fiscais associados aos impostos municipais (alínea a) do artigo 14.º). Para estes 

efeitos, pode a câmara municipal encarregar uma das entidades previstas neste RJRU 

para a preparação do projeto de delimitação das áreas de reabilitação urbana, 

estabelecendo previamente os objetivos. O ato de aprovação da delimitação da área 

de reabilitação urbana integra os elementos integrantes da memória descritiva e 

justificativa . 

A delimitação de uma área de reabilitação urbana implica a definição municipal dos 

benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património 

(designadamente, o imposto municipal sobre imóveis e o imposto municipal sobre as 

transmissões onerosas de imóveis e confere aos titulares do direito de propriedade e 

de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações o direito de acesso 

aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana (legislação própria), 

sem prejuízo de outros benefícios e incentivos relativos ao património cultural. 

 

As operações de reabilitação urbana são aprovadas através de instrumento próprio 

ou de plano de pormenor de reabilitação urbana, contendo a definição do tipo de 

operação de reabilitação urbana e a estratégia de reabilitação urbana ou o programa 

estratégico de reabilitação urbana, consoante a operação de reabilitação urbana seja 

simples ou sistemática. A aprovação de operações de reabilitação urbana através de 
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instrumento próprio é da competência da assembleia municipal, sob proposta da 

câmara municipal, que pode encarregar uma empresa do seu setor empresarial da 

preparação do projeto de operação de reabilitação urbana, com prévia fixação de 

objetivos e prazos para a sua conclusão. Este projeto de operação de reabilitação está 

sujeito a parecer não vinculativo do Instituto da Habitação no prazo de 15 dias, a quem 

é remetido ao mesmo tempo que é submetido a discussão pública (nos termos do 

RJIGT para a discussão pública dos planos de pormenor). Este procedimento pode 

ocorrer simultaneamente com a elaboração, alteração ou revisão de instrumentos de 

gestão territorial de âmbito municipal, caso em que fica submetido ao mesmo 

processo de acompanhamento, participação e aprovação pela assembleia municipal. 

A aprovação de operações de reabilitação urbana pode fazer-se através de plano de 

pormenor de reabilitação urbana. Em qualquer caso, obriga a entidade gestora a 

promovê-la, nos termos do RJRU. A operação de reabilitação urbana aprovada 

através de instrumento próprio vigora pelo prazo fixado na estratégia de reabilitação 

urbana ou no programa estratégico de reabilitação urbana, com possibilidade de 

prorrogação, não podendo, em qualquer caso, vigorar por prazo superior a 15 anos a 

contar da data da referida aprovação. A prorrogação prevista no número anterior é 

aprovada pela assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal. A operação 

de reabilitação urbana aprovada através de plano de pormenor de reabilitação urbana 

vigora pelo prazo de execução do mesmo, não podendo, em qualquer caso, vigorar 

por prazo superior a 15 anos a contar da data da referida aprovação. Tudo isto não 

impede que, findos aqueles prazos, possa ser aprovada nova operação de reabilitação 

urbana que abranja a mesma área. 

 

A entidade gestora elabora anualmente um relatório de monitorização de operação de 

reabilitação em curso, o qual deve ser submetido à apreciação da assembleia 

municipal. A cada cinco anos de vigência da operação de reabilitação urbana, a 

câmara municipal deve submeter à apreciação da assembleia municipal um relatório 

de avaliação da execução dessa operação, acompanhado, se for caso disso, de uma 

proposta de alteração do respetivo instrumento de programação. Os relatórios e os 

termos da sua apreciação pela assembleia municipal são obrigatoriamente objeto de 

divulgação na página eletrónica do município.  
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À alteração do tipo de operação de reabilitação urbana aprovada através de 

instrumento próprio é aplicável o disposto no artigo 17.º, não havendo lugar a 

discussão pública se se tratar de alteração de operação de sistemática para simples. 

Os instrumentos de programação podem ser alterados a todo o tempo. A alteração 

dos instrumentos de programação é da competência da assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal.  

 

Quanto ao regime jurídico aplicável aos planos de pormenor de reabilitação urbana e 

seu objeto, importa referir que o plano de pormenor de reabilitação urbana obedece 

ao disposto no RJIGT, com as especificidades introduzidas pelo presente decreto-lei. 

O plano de pormenor de reabilitação urbana estabelece a estratégia integrada de 

atuação e as regras de uso e ocupação do solo e dos edifícios necessárias para 

promover e orientar a valorização e modernização do tecido urbano e a revitalização 

económica, social e cultural na sua área de intervenção. 

Sempre que a área de intervenção do plano de pormenor de reabilitação urbana 

contenha ou coincida com património cultural imóvel classificado ou em vias de 

classificação, e respetivas zonas de proteção, que determine, nos termos da Lei n.º 

107/2001, de 8 de setembro, a elaboração de um plano de pormenor de salvaguarda 

do património cultural, cabe ao plano de pormenor de reabilitação urbana a 

prossecução dos seus objetivos e fins de proteção, dispensando a elaboração 

daquele. Nestes casos e na parte que respeita ao património cultural imóvel 

classificado ou em vias de classificação e respetivas zonas de proteção, o plano de 

pormenor de reabilitação urbana obedece ainda outras exigências. Com efeito, o facto 

de ter sido decretada a classificação de monumentos, conjuntos ou sítios, ou em vias 

de classificação como tal, obriga o município, em parceria com os serviços da 

administração estadual (ou regional autónoma) responsáveis pelo património cultural, 

a criar um plano de pormenor de salvaguarda para essa área.  

Cabe a legislação específica de desenvolvimento destes PSPC, enunciar o conteúdo 

destes planos de pormenor de salvaguarda do património cultural, tendo presente 

quer as exigências do RJIGT quer ainda as normas específicas para a proteção do 

património arqueológico existente e linhas estratégicas de intervenção, nos planos 

económico, social e de requalificação urbana e paisagística, assim como tudo o que 

se reporta à ocupação e usos prioritários, áreas a reabilitar, critérios de intervenção 
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nos elementos construídos e naturais, cartografia e recenseamento de todas as partes 

integrantes do conjunto. 

 

No que concerne ao âmbito e conteúdo do plano de pormenor de reabilitação urbana, 

ele incide sobre uma área do território municipal que, em virtude da insuficiência, 

degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de 

utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, 

designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, 

estética ou salubridade, justifique uma intervenção integrada. Caso a área de 

intervenção do plano de pormenor de reabilitação urbana contenha ou coincida, ainda 

que parcialmente, com área previamente delimitada como área de reabilitação urbana 

em instrumento próprio, esta considera-se redelimitada de acordo com a área de 

intervenção do plano. Neste caso, quando a área de intervenção do plano de 

pormenor não abranger integralmente a área previamente delimitada como área de 

reabilitação urbana em instrumento próprio, deve proceder-se à redelimitação ou 

revogação da área não abrangida pela área de intervenção do plano em simultâneo 

com o ato de aprovação deste instrumento de gestão territorial. 

Além do conteúdo material próprio em geral dos planos de pormenor (RJIGT), o plano 

de pormenor de reabilitação urbana tem de adotar um conteúdo material específico 

adaptado à finalidade de promoção da reabilitação urbana na sua área de intervenção.  

Impõe-se que consigne, além do mais, a delimitação das unidades de execução (para 

efeito da programação da execução do plano); a identificação e articulação (numa 

perspetiva integrada e sequenciada) dos principais projetos e ações a desenvolver em 

cada unidade de execução; os princípios e as regras de uso do solo e dos edifícios 

(em ordem à valorização e proteção dos bens patrimoniais, culturais, naturais e 

paisagísticos existentes na sua área de intervenção; a adequação à estratégia de 

revitalização económica, social e cultural da área de intervenção, em articulação com 

as outras políticas urbanas do município); e a identificação e a classificação 

sistemática dos edifícios, das infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos 

espaços urbanos e verdes de utilização coletiva de cada unidade de execução 

(enunciando as necessidades e finalidades de reabilitação e modernização ou 

prevendo a sua demolição, quando seja o caso).  
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Sem prejuízo do conteúdo ter de efetivar a delimitação das unidades de execução, 

essa delimitação assim como a redelimitação das unidades de execução, mesmo que 

constantes do plano de pormenor, podem, por iniciativa da entidade gestora ou dos 

proprietários, ser feitas na fase de execução do plano.  

Os planos de pormenor de reabilitação urbana cuja área de intervenção contenha ou 

coincida com património cultural imóvel classificado ou em vias de classificação e 

zonas de proteção, prosseguem os objetivos e fins dos planos de pormenor de 

salvaguarda de património cultural, tendo também para aquelas áreas o conteúdo 

deste plano, consagrando as regras e os princípios de salvaguarda e valorização do 

património classificado ou em vias de classificação e suas zonas de proteção de 

acordo com a lei de bases do património cultural  e sua legislação de desenvolvimento. 

E no que se reporta o conteúdo documental, o plano de pormenor, acompanhado 

pelos instrumentos de programação da operação de reabilitação urbana, considera-

se concluído com a aprovação da proposta pela assembleia municipal.   

Os procedimentos administrativos subsequentes à elaboração dos planos municipais 

devem ser concretizados de maneira a que, entre a sua aprovação e a publicação no 

Diário da República, medeiem 30 dias, suspendendo-se este prazo no caso da sua 

sujeição a ratificação pelo Governo (artigo 92.º do RJIGT, conclusão da elaboração e 

prazo de publicação). 

Às alterações do tipo de operação de reabilitação urbana segue o meso procedimento 

competencial, de prazos e de parecer, mas não há lugar a discussão pública se se 

tratar de alteração de operação de sistemática para simples.  

As alterações à estratégia de reabilitação urbana ou ao programa estratégico de 

reabilitação urbana, que não impliquem alteração do plano de pormenor de 

reabilitação urbana, vigora pelo prazo da execução deste, sem poder vigorar por prazo 

superior a 15 anos a contar da data da aprovação, embora nada obste a que após 

esse prazo, possa ser aprovada uma nova operação de reabilitação urbana com a 

mesma área. 

A elaboração do plano de pormenor de reabilitação urbana compete à câmara 

municipal, por iniciativa própria ou mediante proposta apresentada pelos interessados, 

sendo determinada por deliberação, a publicar e divulgar nos termos do n.º 1 do artigo 

74.º do RJIGT. A câmara municipal nesta deliberação deve definir os termos de 

referência do plano de pormenor, e se a área de intervenção do plano abranger uma 
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área de reabilitação urbana já delimitada em instrumento próprio, deve integrar a 

estratégia de reabilitação urbana ou o programa estratégico de reabilitação urbana em 

causa.  

A câmara municipal pode, nesta deliberação, encarregar uma empresa do setor 

empresarial local para a preparação do “projeto” do plano de pormenor e dos 

elementos que o acompanham. Nas situações em que já exista estratégia de 

reabilitação urbana ou programa estratégico de reabilitação urbana em vigor, que 

abranjam a totalidade da área de intervenção do plano, e se mantenham os objetivos 

e ações neles definidos, não há lugar a participação pública preventiva prevista no 

RJIGT. O acompanhamento dos planos de pormenor de reabilitação urbana é 

facultativo (artigo 86.º do RJIGT). Mas a câmara municipal, através o recurso à 

plataforma colaborativa de gestão territorial, pode, no decurso da elaboração do plano, 

solicitar o acompanhamento que julgue útil (pedido de pareceres sobre as propostas 

de planos ou realização de reuniões de acompanhamento à comissão de coordenação 

e desenvolvimento regional territorialmente competente (CCDR) ou outras entidades 

representativas dos interesses a ponderar). De qualquer maneira, concluída a 

elaboração da proposta do plano, a câmara municipal deve apresentar essa proposta 

juntamente com o relatório ambiental à CCDR, a qual, no prazo de 10 dias, deve 

remeter a documentação recebida a todas as entidades representativas dos 

interesses a ponderar. E deve convocá-las para uma Conferência Procedimental, 

incluindo todas as entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades 

ambientais específicas, possam interessar os efeitos ambientais resultantes da 

aplicação do plano), dentro do prazo de 20 dias a contar da data de expedição dessa 

documentação, aplicando-se as regras da representação das avarias entidades 

públicas na comissão consultiva, (artigo 84.º do RJIGT). Na conferência de serviços, 

as entidades da administração central, direta e indireta, que devam pronunciar-se 

sobre o plano de pormenor de reabilitação urbana em razão da localização ou da 

tutela de servidões administrativas e de restrições de utilidade pública devem indicar 

expressamente, sempre que se pronunciem desfavoravelmente, as razões da sua 

discordância e quais as alterações necessárias para viabilização das soluções do 

plano. A pronúncia favorável destas entidades ou o acolhimento das suas propostas 

de alteração determinam a dispensa de consulta dessas entidades em sede de 

controlo prévio das operações urbanísticas conformes com o previsto no plano. 
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Questão de relevo no direito português, é o do regime dos planos de pormenor de 

reabilitação urbana em áreas que contêm ou coincidem com património cultural imóvel 

classificado ou em vias de classificação e zonas de proteção. No caso de a área de 

intervenção do plano de pormenor conter ou coincidir com património cultural imóvel 

classificado ou em vias de classificação e suas zonas de proteção (o que implicaria a 

elaboração de um plano de pormenor de salvaguarda do património cultural , situação 

em que os objetivos e fins de proteção que a este caberiam serão realizados pelo 

plano de pormenor de reabilitação urbana), a administração do património cultural 

competente passa a colaborar, em parceria, com o município na elaboração do plano 

de pormenor de reabilitação . Neste âmbito, deve ser ouvida na definição dos termos 

de referência do plano quanto ao respeito do património cultural imóvel classificado 

ou em vias de classificação e zonas de proteção, e prestando o apoio técnico 

necessário nos trabalhos de preparação e conceção do projeto do plano para as 

mesmas áreas. Podem ser objeto de um protocolo de parceria a celebrar com a 

câmara municipal os termos da colaboração da administração do património cultural, 

de qualquer modo sempre com o acompanhamento obrigatório do plano de pormenor 

de reabilitação urbana. Aliás, a pronúncia da administração do património cultural 

quanto a este património que lhe cabe defender é obrigatória e vinculativa. Em caso 

de pronúncia desfavorável, devem ser indicadas expressamente as razões dessa 

discordância. E, se possível, deve enunciar-se as alterações a fazer para a 

viabilização das soluções do plano de pormenor de reabilitação urbana, cuja vigência 

leva à dispensa de consulta da administração do património cultural em sede de 

controlo prévio das operações urbanísticas conformes com o previsto no plano.  

A demolição total ou parcial deste património cultural nunca pode ser efetuada sem a 

prévia e expressa autorização da administração do património cultural . Isto, a menos 

que a demolição total ou parcial deste património cultural imóvel tenha sido objeto de 

pronúncia favorável por parte da administração competente em sede de elaboração 

do plano de pormenor de reabilitação urbana. 

No que concerne aos regimes especiais da reabilitação urbana, seu âmbito de 

aplicação em geral e controlo prévio destas operações urbanísticas, eles são de 

aplicação em geral às operações urbanísticas de reabilitação que, tendo por objeto 

edifícios ou frações, localizados ou não em áreas de reabilitação urbana, tenham sido 
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construídos em termos legais para a altura e essa construção, concluída há pelo 

menos 30 anos, necessite, em virtude da sua insuficiência, degradação ou 

obsolescência (designadamente quanto a condições de uso, solidez, segurança, 

estética ou salubridade), de uma intervenção de reabilitação destinada a conferir 

adequadas características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e 

construtiva. Estas operações urbanísticas de reabilitação a efetivar devem, 

cumulativamente, respeitar certas condições: preservar as fachadas principais do 

edifício com todos os seus elementos não dissonantes (sem prejuízo da possibilidade 

de efetivar novas aberturas de vãos ou de modificação de vãos existentes ao nível do 

piso térreo, nos termos previstos nas normas legais e regulamentares e nos 

instrumentos de gestão territorial aplicáveis); manter quer os elementos arquitetónicos 

e estruturais de valor patrimonial do edifício (designadamente, abóbadas, arcarias, 

estruturas metálicas ou de madeira) quer o número de pisos acima do solo e no 

subsolo, e a configuração da cobertura, sendo admitido o aproveitamento do vão da 

cobertura como área útil, com possibilidade de abertura de vãos para comunicação 

com o exterior, nos termos previstos nas normas legais e regulamentares e nos 

instrumentos de gestão territorial aplicáveis; e, ainda, não só não reduzir a resistência 

estrutural do edifício (designadamente, ao nível sísmico), como também respeitar as 

opções de construção adequadas à segurança estrutural e sísmica do edifício.  

O RJRU não se aplica às operações urbanísticas realizadas em bens imóveis 

individualmente classificados ou em vias de classificação ou localizados em áreas 

urbanas de génese ilegal (objeto de legislação própria), exceto se eles estiverem 

incluídos em áreas de reabilitação urbana. Mas aplica-se às operações urbanísticas 

realizadas em bens imóveis que se localizem em zonas de proteção e não estejam 

individualmente classificados nem em vias de classificação, salvo em caso de 

previsão de novas aberturas de vãos na fachada ou na cobertura.  Às operações 

urbanísticas a efetivar segundo o regime especial da reabilitação urbana aplica-se 

com adaptações o procedimento simplificado de controlo prévio (artigos 53.º-A a 53.º-

G e no regime subsidiário da RJUE), exceto se estiverem isentas de controlo prévio 

quer ao abrigo do RJRU quer do regime jurídico da urbanização e da edificação.  

Nos casos em este regime especial é aplicável a operações urbanísticas realizadas 

em bens imóveis que se localizem em zonas de proteção e não estejam 

individualmente classificados nem em vias de classificação, uma vez apresentados ao 
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município a comunicação e outros elementos necessários (artigo 53.º-C), são 

remetidos de imediato, por meios eletrónicos, à administração do património cultural, 

para emissão de parecer não vinculativo no prazo de 10 dias úteis. Decorrido este 

prazo sem que a administração do património cultural se tenha pronunciado, 

considera-se que a entidade em causa não se opõe à comunicação.  

 

Existe hoje um regime excecional e temporário da reabilitação de habitações. Âmbito 

de aplicação deste regime especial de prédios afetos ou destinados total ou 

predominantemente a habitação. Em 2014 foi publicado um regime excecional e 

temporário da reabilitação de habitações , a aplicar à reabilitação de edifícios ou de 

frações, se a construção estiver concluída há pelo menos 30 anos ou se estiverem 

localizados em áreas de reabilitação urbana, com a condição de estarem afetos ou se 

destinarem a ficar afetos, total ou predominantemente, ao uso habitacional.  

Promove-se, desta forma, uma política urbana capaz de responder às necessidades 

e recursos de hoje, num edificado já existente e que é necessário que seja recuperado, 

tornando-o atrativo para se viver condignamente. Com vista a conferir segurança aos 

investimentos que sejam realizados ao abrigo deste regime excecional, salvaguarda-

se, expressamente, que as operações de reabilitação que venham a ser realizadas 

com dispensa dos requisitos nele previstos, não são afetadas pela cessação de 

vigência do regime excecional, desde que seja mantido um uso habitacional 

predominante. Para efeitos deste regime são abrangidas como operações de 

reabilitação, as obras de conservação, alteração, reconstrução e alterações de 

utilização. Aplica-se, ainda, à construção ou à ampliação, neste caso se tais 

operações urbanísticas estiverem condicionadas por circunstâncias preexistentes que 

não possibilitam o cumprimento da legislação técnica aplicável e desde que não só 

ultrapassem os alinhamentos e a cércea superior das edificações confinantes mais 

elevadas como não agravem as condições de salubridade ou segurança de outras 

edificações.  

As intervenções em edifícios existentes não podem diminuir as condições de 

segurança e de salubridade da edificação nem a segurança estrutural e sísmica do 

edifício. Sem prejuízo de todas as dispensas de exigências normais nestas matérias 

efetivada por este regime, a alteração de parte de edifício ou de fração autónoma de 
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uso habitacional para uso não habitacional, sem que se altere o uso predominante 

habitacional do edifício, pode efetuar-se mantendo-se o pé-direito preexistente. 

Os edifícios ou suas frações, se destinados a ser afetos predominantemente a uso 

habitacional, são todos aqueles em que, pelo menos 50% da sua área se destina a 

habitação e a usos complementares, designadamente, estacionamento, arrecadação 

ou usos sociais. Efetivamente, o Regulamento Geral das Edificações Urbanas , é 

“suspenso” ao ser dispensado o respeito por certas disposições técnicas de custos 

tidos como incomportáveis sem que tal se traduza numa real garantia da 

habitabilidade do edificado reabilitado. Este regime de dispensa temporária do 

cumprimento de algumas normas previstas em regimes especiais relativos à 

construção, visa flexibilizar os regimes quer do RJUE quer mesmo o RJRU, desde 

que, em qualquer caso, as operações urbanísticas não originem desconformidades, 

nem agravem as existentes, ou contribuam para a melhoria das condições de 

segurança e salubridade do edifício ou fração. Vigora aqui o princípio da prevalência 

de regime. Ou seja, na parte em que este regime excecional não disponha de modo 

diferente, mantêm-se aplicáveis os regimes jurídicos que incidem sobre as matérias 

aqui reguladas e as normas dos instrumentos de gestão territorial aplicáveis às 

operações urbanísticas que constituem o seu objeto. Este regime, que se aplica aos 

procedimentos de controlo prévio das operações urbanísticas de reabilitação de 

edifícios ou de frações pendentes à data da sua entrada em vigor (9.4.2014), vigora 

pelo período de sete anos contados desta data (até 9.4.2021), sem prejuízo de 

continuar ainda aplicável aos processos pendentes à data da cessação da sua 

vigência.  

Quando se trate de operação urbanística de reabilitação isenta de controlo prévio, 

aplica-se também às obras pendentes à data da cessação da sua vigência. E as 

operações aqui previstas não são afetadas pela cessação da sua vigência do, 

enquanto os edifícios ou frações mantiverem um uso habitacional predominante. As 

dispensas “regulamentares” previstas neste regime incidem, designadamente, sobre 

aspetos relacionados com áreas mínimas de habitação, altura do pé-direito ou 

instalação de ascensores. Mas vão muito para além disso. Do mesmo modo, prevê-

se a dispensa de observância de determinados requisitos resultantes dos regimes 

jurídicos em vigor sobre acessibilidades, requisitos acústicos, instalações de gás e 

infraestruturas de telecomunicações em edifícios. Quanto à possibilidade de, nas 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                    ISSN 2340-5457  
Volumen X, Nº 1 (Enero 2018)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 
 

28 

 

situações em que exista inviabilidade de ordem técnica, funcional, de valor 

arquitetónico ou económico, antes também dispensados desde que justificadas, 

mediante termo de responsabilidade subscrito pelo técnico autor do projeto, os 

requisitos mínimos de eficiência energética e qualidade térmica nos casos de 

operações de reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção tenha sido 

concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, 

sempre que destinados ao uso habitacional, hoje não é totalmente assim. Impõe-se a 

estas operações urbanísticas o cumprimento destes requisitos mínimos, tal como as 

exigências legais de instalação de sistemas solares térmicos para aquecimento de 

água sanitária e o recurso a formas alternativas e renováveis de energia também são 

obrigatórias a menos que se comprove fundamentadamente que se está face a 

situações de inviabilidade de ordem técnica, funcional e ou económica (admitidas nos 

termos do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto). Quanto ao resto, tal não 

prejudica, no entanto, a manutenção da aplicação desses regimes na parte em que 

este RJETRU não disponha em contrário. São muitas as normas do Regulamento 

Geral das Edificações Urbanas , cuja aplicação fica dispensada ate 2021, para efeitos 

de reabilitação. Com efeito, isso ocorre com as normas sobre “comunicações verticais” 

(artigo 45.º), largura dos lanços e degraus das escadas e patamares (46.º), aberturas 

de iluminação e de ventilação das escadas e o espaço no seu eixo (47.º), iluminação 

e ventilação dos compartimentos, mas sem prejuízo da existência de, pelo menos, um 

vão em cada compartimento de habitação (artigo 71.º), ascensores nas habitações 

coletivas (50.º), número e natureza das escadas e dos meios de comunicação vertical 

(51.º), escadas, rampas e meios mecânicos de transporte vertical em edifícios não 

destinados a habitação (52.º), No campo da edificação em conjunto, há dispensas 

quanto à altura dos vários elementos da edificação (59.º), distância entre fachadas 

(60.º), recuo das fachadas das construções (61.º), distância entre fachadas 

posteriores e sobre logradouros (62.º, 63.º e 64.º). No domínio das disposições 

interiores das edificações e espaços livres, dispensam-se exigências sobre a altura 

entre pisos (65.º), número e área dos compartimentos (66.º e 69.º), áreas brutas dos 

fogos  (67.º), largura dos corredores (70.º), ventilação transversal do conjunto de cada 

habitação (artigos 72.º), disposição das janelas dos compartimentos (73.º), distâncias 

no caso construções salientes das paredes 75.º, revestimento de faixas nos 

logradouros e outros espaços livres, inclinações nos pavimentos dos pátios e faixas 
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(76.º), caves para habitação e arrecadação (77.º, 78.º), utilização de sótãos, águas-

furtadas e mansardas e seus acessos assim como das caves (79.º e 80.º). Há também 

dispensas sobre instalações sanitárias, retretes e urinóis (68.º, 84.º, 85.º, 86.º, 87.º e 

88.º) e compartimento de evacuação de lixos (97.º). Há ainda a dispensa de aplicação 

do regime legal de acessibilidades. Com efeito, as operações urbanísticas abrangidas 

por estas medidas estão dispensadas do cumprimento de normas técnicas sobre 

acessibilidades do regime que define as condições de acessibilidade a satisfazer no 

projeto e na construção de espaços públicos, equipamentos coletivos e edifícios 

públicos e habitacionais. 

Quanto à dispensa de aplicação de requisitos acústicos, previstos no Regulamento 

dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, ela ocorre exceto se tiverem por objeto partes 

de edifício ou frações autónomas destinados a usos não habitacionais. No domínio 

dos requisitos de eficiência energética e qualidade térmica, devem ser cumpridos os 

requisitos mínimos de eficiência energética e de qualidade térmica, mas estão 

excecionadas as situações em que se verifique a sua inviabilidade de ordem técnica, 

funcional e ou económica.  A inviabilidade de ordem técnica, funcional e ou económica 

dos requisitos mínimos de eficiência energética e de qualidade térmica tem de ser 

fundamentada. As exigências legais de instalação de sistemas solares térmicos para 

aquecimento de água sanitária e o recurso a formas alternativas e renováveis de 

energia são obrigatórias, a menos que se trate de situações de inviabilidade de ordem 

técnica, funcional e ou económica. A inviabilidade de ordem técnica, funcional e ou 

económica da instalação de sistemas solares térmicos para aquecimento de água 

sanitária, assim como o recurso a formas alternativas e renováveis de energia, 

referidas no número anterior, deve também ser fundamentada . Não é obrigatória a 

instalação de redes de gás, nem a apresentação do seu projeto, se não estiver 

prevista a sua utilização e desde que esteja prevista outra fonte energética. 

Quanto a infraestruturas de telecomunicações, apenas é obrigatória a instalação de 

espaços para as tubagens da coluna montante do edifício, espaços de redes de 

tubagem necessárias para a eventual instalação posterior de diversos equipamentos, 

cabos e outros dispositivos; passagem aérea de topo e entrada de cabos subterrânea 

e sistemas de cablagem em pares de cobre, cabo coaxial, para distribuição de sinais 

sonoros e televisivos do tipo A e em fibra ótica. As tubagens devem garantir a ligação 

das redes e infraestruturas públicas de comunicações do exterior do edifício até ao 
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interior do mesmo e, no caso das redes de tubagens e sistemas de cablagem, a uma 

das divisões secas de maior dimensão de cada fração.  

Finalmente, referirei que o princípio da legalidade implica (como em geral, em toda a 

atividade administrativa) que a intervenção da Administração urbanística pressuponha 

uma norma que lhe atribua uma dada tarefa nos termos normativamente fixados e 

com os limites daí resultantes ou dos princípios gerais em geral consagrados na 

Constituição e no CPA. São em geral princípios por que a Administração Pública se 

deve reger, numa ordem de primazia aplicativa e conformadora (ou pelo menos não 

criadora de incompatibilidade). Ele é desdobrável em princípio da primazia do direito 

internacional (nos termos do artigo 8.º da CRP e do Direito dos Tratados, e 

necessariamente desde logo no âmbito do “ius cogens” de fonte geral ou europeia, 

primazia do direito unionista europeu e das decisões do poder jurisdicional da UE, 

primazia da Constituição e decisões do Poder jurisdicional constitucional, primazia das 

normas consignada em leis (de valor reforçado e em geral de concretização de direitos 

constitucionalizados e, depois, das leis ordinárias normais produzidas pela AR ou pelo 

Governo, e nas Regiões autónomas, pelos respetivos órgãos legislativos), e das 

normas regulamentares de quaisquer autoridades públicas (atendendo à sua 

hierarquia, resultante da CRP, das leis orgânicas dos governos, nacional e regionais, 

leis do poder local e estatutos institucionais). Tudo o que antes se refere em termos 

de direito positivo, mas sem prejuízo de normas consuetudinárias existentes em 

qualquer matéria, sejam de caracter geral impondo-se a todos os seus “destinatários”, 

sejam as existentes numa dada matéria, instituição ou setor, de caracter restrito. 

Sobre este princípio da legalidade em geral e sobre as fontes de direito e sua 

hierarquia e aplicação da lei no tempo, tratamos em momento anterior.  

Vejamos as especificidades no campo do direito urbanístico. Sobre o princípio da 

proteção do existente, começo por referir algumas considerações preliminares sobre 

o direito urbanístico atual e futuro do direito urbanístico, impondo-se não só uma 

revisão legislativa, uma codificação com os planos territoriais, regime da edificação e 

reabilitação urbana, para dar maior coerência, transparência e segurança jurídica à 

aplicação desta área do direito. Em geral sobre o, começo por referir que a legislação 

urbanística existente para a construção tem sido historicamente pensada apenas para 

edifícios novos, o que levou a que tivesse de começar a ser criada uma legislação 

urbanística específica para fomentar a reabilitação.  
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Quanto ao regime jurídico da reabilitação urbana, direi que, cada vez mais, esta, como 

direito urbanístico especial, enquanto conjunto de normas recorrendo ao direito do 

planeamento físico e ao direito da urbanização e edificação, perdida a necessidade 

de favorecer a criação de construções novas, os desafios edificatórios passarão para 

o património construtivo existente, sobretudo habitacional, e por isso ele irá assumindo 

a centralidade do direito urbanístico. Com efeito, os dados conhecidos mostram-nos 

(Censos 2011), que no início desta década existiam cerca de dois milhões de fogos a 

necessitar de recuperação, ou seja cerca de 34% do parque habitacional nacional, 1/3 

das habitações. E, sobre a reabilitação do edificado existente em Portugal, dizem-nos 

que ela representa apenas cerca de 6,5% do total da atividade do setor da construção, 

ou seja, mais de 6 vezes menos do que a média europeia, que é de 37%.  

Antes de abordar esta temática, designadamente no âmbito do regime jurídico da 

reabilitação urbana , diploma que enquadra em geral esta matéria no seu art.º 51.º , 

após fornecer uma definição na alínea h) do art.º 4.º e às normas excecionais e ditas 

temporais de aplicação do princípio a edificações em habitação ou aptas para tal 

(Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8.4, RJETRH ), começo por tecer considerações sobre o 

enquadramento do princípio da proteção do existente face ao atual regime geral de 

edificação, previsto, quer em geral no art.º 60.º (e extensível mesmo a situações 

pendentes ou concluídas com títulos caducados face ao 88.º do RJUE), quer no 

art.º51.º do RJRU e, no caso de habitações, especialmente na disciplina global do 

regime extraordinário e temporário da reabilitação urbana. Este veio, nuns casos, para 

facilitar operações que não atinjam essa manutenção, e noutros casos, para facilitar 

a reabilitação e permitir aos municípios uma flexibilidade decisória e mesmo um 

dinamismo proativo maior neste âmbito, reforçando, além disso, o princípio da 

demolição como última ratio, que a jurisprudência já vinha assinalando face aos 

diplomas de carácter geral. 

Claro que importa aqui ter presente a existência de situações variadas: muito 

generalizadamente, situações históricas sem atos autorizatórios, tendo em conta as 

datas dos diplomas que os impuseram: 1951 para, grosso modo, em geral, perímetros 

urbanos e eventual zona contígua envolvente; e 1991, para as áreas rurais, a menos 

que tenha havido após 1951 tenha havido regulamento municipal de extensão da 

aplicação do RGEU; o da incompletude edificatória face à caducidade destes atos 

permissivos, quando já necessários; e a ilegalidade derivada das conclusões 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                    ISSN 2340-5457  
Volumen X, Nº 1 (Enero 2018)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 
 

32 

 

construtivas após tal caducidade ou mesmo ilegalidades originárias que impendam 

sobre o construído, distinguindo por vezes as situações referentes a edifícios de 

habitação das de outros edifícios, face aos princípios constitucionais da 

proporcionalidade ou interdição de excesso, justiça, ponderações dos justos 

interesses relevantes públicos e privados e entrando numa leitura mínima do direito 

fundamental à habitação. No direito do urbanismo hodierno, em si e no contexto da 

principiologia deste diploma assim como da Constituição Portuguesa, a orientação 

legislativa e também interpretativa da mesma no seu conjunto é comandada por estes 

princípios e pelo direito à habitação. 

Abordo, pois, um tema que aparece com frequência como algo por vezes dramático e 

sempre de atualidade e interesse muito concreto e em que a atual legislação da 

reabilitação urbana vem acrescentar alguma luz, que também irradia para todo o 

direito do urbanismo, que não apenas em áreas delimitadas de RU. Pelo menos, 

quando está em causa o direito constitucional à habitação. Qual o entendimento a dar 

ao princípio da proteção do existente (e mesmo de objetivos edificatórios novos face 

ao previamente existente)? Terá de ser, face à sua ratio legis e à da legislação atual 

de reabilitação urbana e excecional de habitações, um entendimento amplo. E qual 

dar ao princípio da demolição de uma edificação contra-legem ou contra-planum como 

última ratio? Importa reportarmo-nos ao direito de proteção de edificações que 

existem. E, como disse, mesmo proteção do que se quer que exista em vez daquelas 

construções que já existem em situações em que a função de reabilitação está 

presente. Ou seja, independentemente de, supervenientemente, ocorrerem normas 

de interdição ou condicionamentos legais ou do planeamento posterior, incluindo o 

atual. Naquilo que podemos chamar uma vigência de certa “legalidade excecional” e 

não de exceção à legalidade, porquanto é apenas uma exceção à legalidade normal, 

assumida pelo legislador nuns casos como especialidade de vigência intemporal e 

noutros como alteração parcial abrogatória temporária. 

Antes de vermos o que dizem os artigos 102.º, 102.º-A e 106.º do RJUE, importa 

analisar o art.º 88.º nas últimas versões deste RJUE, dada a última síntese 

reinterpretativa “regressiva”, sem prejuízo de soluções de reabilitação urbana em 

conjuntos urbanos com adição necessária de obras públicas de melhoramento.  Só 

depois analisaremos os atuais normativos e apontarei uma proposta de alteração 

legislativa na matéria em geral sobre a regularização necessária destas situações, em 
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atos declarativos, clarificadores, ou constitutivos, regeneradores, reguladores de 

construções, mesmo ilegais, se antigas, mantidas ao longo do tempo.  

No caso de habitações não demolidas até hoje, com normação geral regularizadora. 

Uma solução em termos semelhantes aos dos efeitos putativos dos atos urbanísticos 

nulos, pelo decurso do tempo, sem prejuízo de, a todo o tempo, as autoridades do 

município poderem impor obrigações relacionadas com a segurança de edifícios. Ou, 

sem mais, se existir a junção de termos de responsabilidade por técnico legalmente 

habilitado de que não há problemas com a segurança ou os que havia foram corrigidos 

com a sua orientação e supervisão.  O que diz o artigo 51.º do RJRU? E o que dizem 

as normas temporárias (para já declarados 7 anos) do regime jurídico excecional de 

reabilitação de habitações? 

Quanto ao RJRU, passando em resumo o tema, tal como aparece conformado na 

atual legislação do RJRU, vemos que o artigo 51.º, sobre a “proteção do existente”, 

distingue entre operações de reconstrução e alteração, por um lado, e operações de 

ampliação ou substituição, por outro. Favorecendo as primeiras, mas sem impedir as 

segundas. Com efeito, interdita em geral que os municípios impeçam “obras de 

reconstrução ou alteração de edifício”, em áreas de RU, com fundamento em normas 

legais ou regulamentares publicadas posteriormente à construção originária e 

aplicáveis à data da intervenção. Com a condição de essas operações não originarem 

ou agravarem a sua desconformidade com as normas em vigor, serem relevantes para 

a melhoria das condições de salubridade da edificação ou das condições de 

desempenho e segurança funcional, estrutural e construtiva da edificação e não 

atentarem contra adequadas opções de construção sobre segurança estrutural e 

sísmica do edifício. E as próprias operações de ampliação ou de construções novas, 

mesmo demolindo, em substituição dos edifícios anteriormente existentes, desde que 

inseridas no âmbito de uma operação de reabilitação urbana, podem também não 

cumprir normas legais e regulamentares posteriores à sua construção, se essa 

ampliação ou construção ex novo implicar em relação à edificação existente uma 

melhoria das condições de desempenho e segurança funcional, estrutural e 

construtiva da edificação, desde que se respeitem opções de construção à segurança 

estrutural e sísmica do edifício e a desconformidade criada ou agravada não traduza 

um ato desproporcionado face às exigências do direito do ambiente vigente. Em 

causa, obras de reconstrução alteração ou ampliação de um conjunto urbano ou de 
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um edifício, permitindo portanto construções e utilização impedidas pelas regara geral. 

Em áreas delimitadas pelo município (art.º7.º) ou projeto provado pela AM (art.º14.º) 

ou definida em PPRU, como de RU, ou seja, em áreas ou edifícios em que seja 

necessária a manutenção e mesmo arranjos estéticos (art.º 6.º), porque os espaços 

urbanos em causa padecem de insuficiências, degradação ou obsolescência quer dos 

edifícios quer das infraestruturas urbanas, equipamentos ou espaços urbanos e 

verdes de utilização coletiva que justifiquem uma intervenção integrada; podendo 

mesmo outras situações justificáveis tais como áreas e centros históricos, património 

cultural, imóvel classificado ou em vias de classificação e respetivas zonas de 

proteção, áreas urbanas degradadas ou zonas urbanas consolidadas (art.º12.º). Hoje, 

vigora, até 9 de abril de 2021, e por um período de sete anos , um regime excecional 

e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações, afetos ou que se 

destinem a ser afetos, total ou predominantemente, ao uso habitacional, desde que, 

ou construídos há pelo menos 30 anos, ou localizados em áreas de reabilitação 

urbana. Que é aplicável, portanto, a um setor sensível e especialmente protegido para 

a reabilitação urbana. Em causa, obras de conservação, alteração, reconstrução, 

alterações de utilização e, ainda, de “construção ou de ampliação”, se as 

circunstâncias preexistentes impossibilitarem o cumprimento da legislação técnica 

aplicável, desde que não ultrapassem os alinhamentos e a cércea superior das 

edificações confinantes e não agravem as condições de salubridade ou segurança de 

outras edificações. Tal incumprimentos das atuais regras do RGEU abrange 

nomeadamente o respeito pelas áreas mínimas de habitações, altura do pé-direito 

mínimo e ascensores. E as intervenções em edifícios existentes possam manter o 

existente, quanto às condições de segurança e de salubridade da edificação e quanto 

às de segurança estrutural e sísmica do edifício (salvaguarda estrutural), mas não têm 

que as aumentar, bastando que não as diminuam . Dispensam-se também as regras 

sobre conforto térmico e acústico e sobre instalações de gás e de infraestruturas de 

telecomunicações. Portanto, a demolição é aqui mais do que a última ratio, uma última 

das últimas ratios para edifícios degradados, de todo não reabilitáveis, numa 

normação a pensar também a reocupação dos centros históricos dos nos nossos 

aglomerados urbanos, onde mais frequentemente estas questões se colocam. 

Esperemos que uma futura legislação venha regular a resistência sísmica mínima e a 

favorecer o financiamento de obras de reforço estrutural dos edifícios. 
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Quanto ao RJUE, a regra geral aplicável no direito do urbanismo é a de que tempus 

regit actum. Quer as edificações erigidas segundo as omissões normativas 

(inexistência na alturas de controlos prévios, antes da liberdade de construir sem 

necessidade de título administrativo): edifício legalmente existente apesar da 

inexistência de atos autorizatórios, expressos ou tácitos: em geral nos perímetros 

urbanos e zonas adjacentes, anteriores a 1951, RGEU e nas zonas rurais antes de 

1991, ou, antes, se começou a existir regulamento municipal anterior de extensão do 

RGEU) ou as permissões legislativas do momento da construção (cumprimento na 

altura dos requisitos materiais e formais então exigidos, pois, caso contrário, estará 

em causa a necessidade de um procedimento de regularização legal, com 

cumprimento de atuais normas ou dispensa delas, em regime especial conforme caia 

na disciplina dos art.º 102.º, 102.º-A, 106.º ou do 88.º do RJUE), quer as utilizações 

das mesmas, não podem ser postas em causa por normas jurídicas posteriores. 

Bastando que, no caso de não exigência de atos de autorização, para se efetivar 

atualmente a manutenção, alteração ou a sua reconstrução e nos termos favorecidos 

face ao RJUE, se apresente prova da data da construção (CPA), sem prejuízo da 

obrigação do município de ativamente colaborar em tal tarefa instrutória.   

Quanto à questão dos requisitos, não apenas substanciais, eu diria que, com o tempo 

e se os municípios e interessados em geral a começarem a invocar o princípio da 

materialidade subjacente devidamente elaborado face à sua “ratio juris” - noutros 

países bem mais ricos não desprezado -, ele levaria a uma revisão do tema no âmbito 

dos tribunais, que levaria à sua desvalorização relativa. Ou seja, em decisões onde já 

não tem nenhum sentido útil invocá-lo. Isto é, naquelas situações em que os objetivos 

de proteção de interesses públicos em causa, de facto, apesar da sua não aplicação, 

mesmo assim esses objetivos se mostram, em cada caso concreto, realmente 

acautelados. Especialmente em caso de habitações e se não estiver em causa a 

existência de habitação condigna, com condições de utilização em segurança, de 

salubridade e arranjo estético. A garantia constitucional do direito à habitação não é 

por acaso que foi colocado no articulado e no centro da Constituição Urbanística. Ele 

pode não permitir garantir por um Estado sem meios financeiros disponíveis, a 

distribuição pública de habitações, habitações sociais para todos os que necessitem, 

mas pelo menos tem que garantir que, entre uma habitação desconforme com certas 

exigências legais, em menos boas condições, e tirar às pessoas a sua habitação, o 
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Estado não pode eliminá-la, demoli-la. E, portanto, o poder de demolir cede pelo 

menos em relação a casas de habitação efetiva. E se é assim, também a tao destrutiva 

inércia de nem demolir nem regularizar, de machado angustiante pendente ao longo 

de décadas, é algo absurdo e inaceitável. O n.º2 do art.º 60.º do RJUE e o n.º1 do 

art.º 51 do RJRU desviam-se em parte e bem da estrita regra da aplicação das leis no 

tempo.  

No RJUE, em ordem a favorecer a recuperação e funcionalidade do património 

construído, temos a chamada “uma extensão da garantia do existente, através de um 

reforço excecional do incumprimento, pois agora basta a mera melhoria da 

funcionalidade. E não abrange apenas a reconstrução e alteração mas ainda a 

ampliação do edifício existente. Em causa, por um lado, o caso de o proprietário querer 

avançar com obras de reconstrução ou alteração pode fugir ao respeito das normas 

as normas técnicas ou regulamentares em vigor posteriores com regulação diferente 

da legislação do tempo da construção, desde que, de duas, uma: ou tais “obras não 

originem ou agravem desconformidade” com as atuais normas; ou tais obras tenham 

“como resultado a melhoria das condições de segurança e de salubridade da 

edificação. Sem prejuízo de a lei poder exigir trabalhos complementares para melhorar 

as condições de segurança e salubridade da edificação. E, ainda, sempre que as 

obras melhorem as condições de desempenho e segurança funcional, estrutural e 

construtiva da edificação, de modo que se conclua que a desconformidade criada ou 

a sua agravação justifica proporcionalmente o incumprimento das normas vigentes. 

E, sempre em geral, desde que sejam observadas as “opções de construção 

adequadas à segurança estrutural e sísmica do edifício”. E em causa, também, por 

outro, mesmo a ampliação de um edifício contra as nomas atualmente vigentes, 

quando a cavalo de algo já existente. E, mais do que isso, numa autêntica extensão 

da garantia do existente, permite-se algo inexistente. Ou seja, permitem-se novas 

construções em incumprimento, que venham substituir as antigas. Nas áreas de 

RJRU, nas áreas respetivas, vai-se ainda mais longe, ao acrescentar-se mesmo, no 

caso de obras que melhorem as condições de segurança e de salubridade, tal leva a 

desconsiderar a possibilidade de elas agravarem essa desconformidade, o que 

implica –por inexistência de razoes de distinção- uma reinterpretação deste regime, 

por interpretação extensiva e contextualizadora no ordenamento jurídico (igualdade 

de razão), mesmo que em termos mais moderados, no caso de edificações previstas 
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no RJUE, ou seja, mesmo fora de áreas de RU. Se o regime geral da Reabilitação 

Urbana tinha vindo já flexibilizar e simplificar os procedimentos de criação de áreas 

de reabilitação urbana, criando um procedimento simplificado de controlo prévio de 

operações urbanísticas e regulando a reabilitação urbana de edifícios ou frações, 

ainda que localizados fora de áreas de reabilitação urbana, cuja construção tenha sido 

concluída há pelo menos 30 anos e em que se justifique uma intervenção de 

reabilitação destinada a conferir-lhes adequadas caraterísticas de desempenho e de 

segurança, a revisão do regime jurídico da reabilitação urbana pela Lei n.º 32/2012, 

de 14 de agosto, aprovando medidas destinadas a agilizar e a dinamizar a reabilitação 

urbana ) e o Decreto-Lei n.º53/2014, de 8 de Abril, sobre medidas excecionais para 

habitações, reforçou ainda mais o conceito de “proteção do existente» . De acordo 

com o regime específico de proteção do existente, é permitida a não observância de 

normas legais ou regulamentares supervenientes à construção originária, desde que 

a operação de reabilitação urbana não origine ou agrave a desconformidade com 

essas normas ou permita mesmo a melhoria generalizada do estado do edifício. Em 

todo o caso, a não observância de tais regras de construção deve ser identificada e 

fundamentada pelo técnico autor do projeto de reabilitação, mediante termo de 

responsabilidade, reforçando-se, em contrapartida, a responsabilidade do mesmo 

técnico, designadamente pelas suas declarações. A revisão operada pela referida Lei 

n.º 32/2012, de 14 de agosto veio trazer a promoção da mobilidade das pessoas, na 

requalificação e revitalização das cidades e na dinamização das atividades 

económicas associadas ao setor da construção e afirmar a reabilitação urbana como 

fator de desenvolvimento das cidades e da economia: máxima promoção, adotando 

medidas complementares às previstas no Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, 

com a redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto. Nesse âmbito, temos um 

diploma que estabelece as “Exigências Técnicas Mínimas para a Reabilitação de 

Edifícios Antigos”. Um Regime excecional e temporário, visando, em complemento 

das medidas consagradas no RJRU (Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com 

a redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto), dispensar as obras de 

reabilitação urbana da sujeição a determinadas normas técnicas aplicáveis à 

construção, quando as mesmas, por terem sido orientadas para a construção nova e 

não para a reabilitação de edifícios existentes, possam constituir um entrave à 

dinamização da reabilitação urbana. Mas estas operações ora a efetuar segundo este 
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regime excecionalíssimo só não serão questionadas posteriormente face à cessação 

de vigência deste regime excecional, desde que o uso habitacional se mantenha. A 

reabilitação urbana é aqui assumida como uma realidade economicamente viável em 

todas as áreas consolidadas, garantindo-se a sua execução para todas as populações 

e para a habitação já existente. Em causa, a reabilitação através de operações 

urbanísticas de conservação, alteração, reconstrução e ampliação, enquanto 

soluções mais adequadas à atual realidade do país. Na esteira dos diversos 

procedimentos legislativos atualmente em curso, dos quais se destacam a Lei de 

Bases da Política de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo e o Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, adota-se uma nova visão, optando-se por uma 

reabilitação evolutiva que permita a melhoria das condições de habitabilidade, em 

equilíbrio com o edificado existente e a capacidade económica do proprietário. 

Adotam-se medidas excecionais e temporárias de simplificação administrativa, que 

reforçam o objetivo de dinamização, de forma efetiva, dos processos administrativos 

de reabilitação urbana. Dispensa-se temporariamente o cumprimento de normas 

previstas em regimes especiais relativos à construção, quer do RGEU , quer de RJUE 

e RJRU normal. Desde que, em qualquer caso, as operações urbanísticas não 

originem desconformidades, nem agravem as existentes, ou contribuam para a 

melhoria das condições de segurança e salubridade do edifício ou fração. Dispensam-

se disposições técnicas cujo cumprimento importe custos incomportáveis e que não 

se traduzem numa verdadeira garantia da habitabilidade do edificado reabilitado. 

Designadamente, sobre aspetos relacionados com áreas mínimas de habitação, altura 

do pé-direito ou instalação de ascensores. Prevêem-se a dispensa de certos requisitos 

resultantes dos regimes jurídicos em vigor sobre acessibilidades, requisitos acústicos, 

eficiência energética e qualidade térmica, instalações de gás e infraestruturas de 

telecomunicações em edifícios. E que dizer do RJUE e de edificações com atos 

autorizatórios caducados ou mesmo ilegais? Esta matéria do enquadramento das 

edificações ilegais, fora da lógica das áreas de RU, ou seja, no RJUE tem um 

tratamento que parte, desde logo, dos artigos 60.º e 88.º do RJUE, que, numa 

interpretação contextual, interlegislativa e mesmo extensiva, porque situável na linha 

da nova Lei de Bases dos Solos e do princípio da demolição como “ultima ratio”, deve 

considerar-se pertinente, pese embora à sua nova e pouco clara redação, dada pelo 

já vigente Decreto-Lei 136/2014, de 9 de setembro. Assim, começo por comentar o 
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anterior artigo 60.º do RJUE e a sua evolução desde a publicação do DL 555/99, de 

16.12. Este artigo corresponde, hoje, à versão original de 1999, com meras 

adaptações, em 2007 e 2014, à figura da comunicação prévia, designadamente com 

o acrescento, em 2014, referindo apenas que o disposto no número 2 se aplica em 

sede de fiscalização sucessiva de obras sujeitas a comunicação prévia”. Assim, para 

efeito de se atender quer à doutrina quer a jurisprudência decorrentes de versões 

anteriores, importa considerar somente a atual vigente redação.  

Dispõe o artigo 60.º (Edificações existentes) do RJUE que “As edificações construídas 

ao abrigo do direito anterior e as utilizações respetivas não são afetadas por normas 

legais e regulamentares supervenientes” (n.º1). E acrescenta que “A licença ou 

admissão de comunicação prévia de obras de reconstrução ou de alteração das 

edificações não pode ser recusada com fundamento em normas legais ou 

regulamentares supervenientes à construção originária”, isto “desde que tais obras 

não originem ou agravem desconformidade com as normas em vigor, ou tenham como 

resultado a melhoria das condições de segurança e de salubridade da edificação 

(n.º2). Caso em que se aplica “em sede de fiscalização sucessiva de obras sujeitas a 

comunicação prévia” (n.º3), embora (tudo sem prejuízo do antes referido) a lei poder 

“impor condições específicas para o exercício de certas atividades em edificações já 

afetas a tais atividades”, e obrigar à realização de trabalhos acessórios que se 

mostrem necessários para a melhoria das condições de segurança e salubridade da 

edificação” como condição para a execução dessas obras permitidas por não 

agravarem a desconformidade com as normas atuais ou melhorarem as condições de 

segurança e de salubridade da edificação. Portanto, ele reporta-se à situação das 

edificações existentes, sem mácula de ilegalidade, tenham ou não título conforme à 

data de construção, dizendo naturalmente que as edificações construídas ao abrigo 

do direito anterior e as utilizações respetivas não são afetadas por normas legais e 

regulamentares supervenientes. E mais importante que tudo: que posteriores obras 

de reconstrução ou de alteração das edificações não podem ser recusadas com 

fundamento em normas legais ou regulamentares supervenientes à construção 

originária, desde que tais obras não originem ou agravem desconformidade com as 

normas em vigor ou tenham como resultado a melhoria das condições de segurança 

e de salubridade da edificação. Isto sem prejuízo de, por lei, poder condicionar-se a 

execução dessas obras de reconstrução ou alteração à realização dos trabalhos 
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acessórios necessários para a melhoria das condições de segurança e salubridade 

da edificação. O reformulado, em 2007 e 2014, artigo 88.º refere-se a obras 

inacabadas. Vejamos a evolução sofrida até hoje e o seu significado real. Para além 

das meras adaptações ao instituto da comunicação prévia, as alterações substanciais 

significativas à redação de 1999, processam-se em 2007, sempre no sentido de uma 

maior permissividade da disciplina da licença especial, quer com a eliminação, no n.º1 

inicial, da exigência da existência legitimadora apenas de “motivo de falência ou 

insolvência do seu titular, (e da especificação da legitimidade ativa do titular do 

requerimento da licença especial: “pode qualquer terceiro, que tenha adquirido, em 

relação ao prédio em questão, a legitimidade prevista no n.º 1 do artigo 9.º”), quer com 

a eliminação no n.º 2 da referência (desnecessária) à não exigência da existência de 

qualquer motivo específico para justificar o licenciamento especial 

(“Independentemente dos motivos que tenham determinado a caducidade da licença 

ou da autorização, a licença referida no n.º 1 pode também ser concedida)”. Assim, 

importa apenas constatar e interpretar as alterações de 2014, que teriam de vir no 

sentido crescentemente permissivo apontado pela nova LBGPSOTU de uma solução, 

diferente da demolição, para as obras inacabadas (e por igualdade de razão, por si e 

pela mesma razão do RJRU e, mais, da nova legislação sobre regularização 

excecional e temporária do Decreto-Lei n.º53/2014, de 8 de abril, de outras situações 

que mexam com o direito de habitação). Ora, quanto ao artigo 88.º, o Decreto-Lei n.º 

136/2014, de 9 de Setembro, pretendeu proceder a uma alteração meramente 

simplificadora, sintetizadora, do regime substantivo e eliminadoras de disposições 

procedimentais, nada alterando ao sentido substantivo e a análises que a anterior 

redação havia já permitido. O artigo 88.º reza, no n.º1, que quando as obras já tenham 

atingido um estado avançado de execução mas a licença ou comunicação prévia haja 

caducado, pode ser requerida a concessão de licença especial para a sua conclusão 

(igual ao n.º1 anterior). E o artigo, logo (eliminando n.º2, de natureza meramente 

procedimental e não substantiva) acrescenta a parte final, de natureza substantiva, do 

n.º3 anterior: sem desde que não se mostre aconselhável a demolição da obra, por 

razões ambientais, urbanísticas, técnicas ou económicas. Depois, elimina ainda o n.º4 

da redação de 2007, meramente procedimental ou natureza orgânica, esta sendo 

matéria que já resulta quer do RJUE quer da legislação das Autarquias (assim, 

naturalmente, revogando os nº2, 3 que já vinham da versão original e 4 na versão de 
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2007). Portanto, fora o esforço de síntese (que pode confundir, sem a cuidada 

comparação com a versão anterior, mais desenvolvida), de facto nada altera ao seu 

sentido e às leituras interpretativas que permitia, sendo certo que face ao objetivo 

declarada da atual lei dos solos, as interpretações mais permissivas da regularização 

se imporiam, mesmo que se tivesse que seguir uma interpretação extensiva que 

corrigisse a redação com mera intenção sintetizadoramente mal elaborada do 

legislador recente. Este artigo refere que as obras que já tenham atingido um estado 

avançado de execução, por a licença ou comunicação prévia ter caducado, pode ser 

regularizadas através de uma licença especial para a sua conclusão, desde que não 

se mostre aconselhável a demolição da obra, por razões ambientais, urbanísticas, 

técnicas ou económicas. Ou seja, só se existirem razões especiais fundamentadas 

que justifiquem a sua demolição é que não é permitido recorrer ao exercício de tal 

poder discricionário. Em causa, está também a magna questão da demolição como 

solução absolutamente excecional, mesmo em situações de construções ilegais e, 

portanto, da “regularização” de operações urbanísticas, especialmente quando 

implicam o direito fundamental à habitação, em que a nova Lei de Bases Gerais da 

Política de Solos, do Ordenamento do Território e de Urbanismo exige chamar à 

colação não apenas os artigos 102.º, 102.º-A e 106.º do RJUE, como também um 

“procedimento excecional para a regularização de operações urbanísticas ilegais, no 

sentido geral de obras em realização ou realizadas sem o devido controlo prévio ou 

com o mesmo já caducado, quando exigido, e ainda para a “finalização de operações 

urbanísticas inacabadas ou abandonadas”. Matéria a ter-se por enquadrada já no art.º 

88.º do RJUE e outros, embora aqui, expressamente, se trate de obras inacabadas 

por caducidade de existentes licenciamentos ou de admissões, expressas ou tácitas, 

de comunicações prévias. Mas, importa aplicar os seus princípios e soluções, 

também, por maioria de razão, de obras prosseguidas ou acabadas depois da 

caducidade. E que dizer mesmo de obras com génese, substantiva ou procedimental, 

ilegal. Na redação anterior a 2014 do artigo 88.º (que –como se referiu- o legislador 

agora entendeu mal redigida, mas ao tentar concentrar todo o seu texto, o 

descaracterizou), dizia-se algo, que numa interpretação contextual entre os seus 

quatros números, permitia refletir sobre a possibilidade de isso acontecer com base 

neste artigo, através de uma licença especial, portanto menos exigente do que as 

soluções de regularização normal do artigos 102.º, 102.º-A e 106.º. Ou seja, 
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independentemente deles. Como se dizia no seu n.º 2, a concessão da licença 

especial e a apresentação da comunicação prévia aí referidas seguiam o 

procedimento normal mas com aplicação do regime da proteção do existente do artigo 

60.º e o seu n.º 3 referia que podiam ser concedidas esse tipo especial de licenças ou 

admitidas as comunicações previstas no n.º1 “ou apresentadas comunicações prévias 

quando a câmara municipal reconheça o interesse na conclusão da obra e não se 

mostre aconselhável a demolição da mesma, por razões ambientais, urbanísticas, 

técnicas ou económicas”. O que permite a tese de uma interpretação da possibilidade 

de licença especial menos exigente não só para obras de licença já caducada e por 

extensão que entendo ainda aplicável de obras já terminadas, a partir de certa fase 

com ela caducada, como também para obras ilegais desde a origem. Importa manter 

esta interpretação. Pois, se assim não for, enquanto o tema não for devidamente 

revisto, teremos de aplicar o regime normal, que referirei. Não deixo, no entanto, de 

referir a política habitacional e urbanismo, que no futuro deve assentar essencialmente 

na reabilitação das edificações e das áreas urbanas em geral. Como se referirá na 

parte em que se desenvolve o RJUE, quanto à política de habitação, nesta matéria 

haveria que rever a brutalidade das tributações sobre a habitação, mas também partir 

da garantia do direito universalmente aceite a uma habitação digna, não só prevendo 

apoios ao arrendamento para as classes desfavorecidas, como, desde logo, 

reformulando todas as normas urbanísticas que preveem imposições de demolições 

de construções em vez de apoios à regularização e reabilitação, mesmo que apoiando 

os aglomerados familiares débeis. Neste âmbito, há grandes questões sociais que se 

prendem com a clarificação jurídica de mais de metade do parque habitacional 

nacional. Haveria que defender o saneamento pela via legislativa de todas as 

situações sem título de controlo prévio criadas há mais de 10 anos (numa linha de 

orientação semelhantes à dos efeitos putativos de atos administrativos nulos), com 

obrigação de os municípios emitirem títulos declarativos do facto, amenos que 

notifiquem em certo prazo razoável, o proprietário para efetivar correções que 

permitam superar riscos de segurança do edifício. Impondo-se certificar, legalizar ou 

reabilitar todas situações nas zonas urbanas e rurais anteriores respetivamente a 

1951 ou 1991 e estabelecer um prazo curto de levantamento das que apresentem 

insegurança e devam sofrer alterações, em geral interditando qualquer princípio de 

mera demolição em situações de edificações para habitação. 
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Voltando à necessária normação de legalização especial também para situações de 

ilegalidade edificatória de habitações, essa regularização impõe-se sobretudo na 

situação em que o país está e nas situações difíceis dos municípios e das família 

arcarem com despesas no âmbito do regime de reabilitação, e embora essa possível 

desejável não deva prejudicar a aplicação de sanções e de medidas de tutela da 

legalidade urbanística (diferentes da demolição), v.g. embargo ou imposição de 

alterações, ou mesmo, fora das situações previstas designadamente no n.º 3 do 

referido artigo na versão anterior, o cumprimento de planos intermunicipais e 

municipais e outras normas legais e regulamentares vigentes “à data em que tenham 

lugar”. Devendo poder sempre a lei dispensar o cumprimento normal de requisitos de 

legalidade relativos a construções, cuja aplicação se tenha “tornado impossível ou que 

não seja razoável exigir”, desde que fique pelo menos assegurado o cumprimento dos 

“requisitos atinentes à saúde pública e à segurança de pessoas e bens” (requisito de 

“habitabilidade” em sentido amplo). No fundo, tudo deveria ser tendencialmente 

regularizável, em solos urbanos ou rurais, mesmo que, com imposição de alterações 

por razões de salubridade e segurança (ou seja, por falta de condições mínimas de 

habitabilidade). Embora possam ocorrer dificuldades acrescidas em zonas de 

comprovado risco de instabilidade geotécnica ou incontornável perturbação da lógica 

ínsita a áreas protegidas. Regularizável, quer estejam em causa desconformidades 

com normas procedimentais de controlo prévio quer normas que, na altura da 

edificação, já inviabilizavam a construção ou que passaram a inviabilizá-la no 

momento da regularização. E o critério auxiliar da regularização do edificado pode ser 

algo mais captável, face ao estatuído sobre o seu critério de “utilização e conservação” 

(art.º 60.º): a existência ou não de condições de segurança, salubridade e estéticas, 

necessárias ao fim a que se destinam (n.º1), é o critério direto da aceitabilidade da 

utilização das edificações e, portanto, indiretamente a orientação para a sua 

subsistência, e, por isso, na linha do macro-princípio essencial quanto ao edificado de 

que os proprietários devam “manter as edificações existentes em boas condições de 

utilização, realizando as obras de conservação ou de outra natureza que, nos termos 

legalmente definidos, se revelem indispensáveis a essa finalidade. Mas vejamos o 

atual regime normal de regularização no RJUE, artigo 102.º e seguintes. Em geral, 

face à realização dessas operações urbanísticas ilegais (n.º 1 do artigo 102.º), se for 
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possível assegurar a sua conformidade com as disposições legais e regulamentares 

em vigor, a câmara municipal deve mandar proceder à legalização num dado prazo.  

O artigo 106.º permite que o presidente da câmara municipal também ordene, quando 

for caso disso, a demolição total ou parcial da obra, mas ela deve ser evitada, se for 

suscetível de ser legalizada (licenciada ou objeto de comunicação prévia) ou se for 

possível assegurar a sua conformidade com as disposições legais e regulamentares 

que lhe são aplicáveis mediante a realização de trabalhos de correção ou de alteração. 

No entanto, o direito do urbanismo, independentemente das situações de ilegalidade, 

em que a mesma deve ser reposta, atribui à câmara municipal o poder discricionário 

para impor a execução de obras de conservação necessárias à correção de más 

condições de segurança ou salubridade ou à melhoria do arranjo estético da obra, 

sem prejuízo de poder sempre determinar a demolição, total ou parcial, das 

construções que ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública e 

segurança das pessoas. E, independentemente de redações normativas de cada 

momento, face a uma lógica de razoabilidade condizente com o princípio da demolição 

como ultima ratio, a câmara municipal não pode deixar de ter um poder discricionário 

de dispensar o cumprimento de normas técnicas relativas à construção se a exigência 

do seu cumprimento já for impossível ou não for razoavelmente de exigir, pelo menos 

desde que se verifique que tinham sido cumpridas as condições técnicas vigentes à 

data da realização da operação urbanística em questão. Aliás, a câmara municipal, 

desde que as obras em causa não impliquem a realização de cálculos de estabilidade, 

deve poder mesmo suprir a inércia dos interessados, procedendo oficiosamente à 

legalização. Fora destas situações, temos hoje (como já referimos, aliás também 

assente na jurisprudência), ainda em defesa do princípio da demolição como último 

recurso, normas sobre a reabilitação urbana. Para breves incursões neste tema, 

convocarei o art.º 51 do RJRU e, também, a normação temporalmente limitada, sobre 

as medidas excecionais, entretanto também publicadas para as edificações 

habitacionais. Já face ao atual RJUE, à partida sem possibilidade jurídica de 

contestação (por interpretação extensiva), devia ter-se como resolvida a questão 

prévia de saber se a preservação do existente contra-plano, a regularizar ou demolir, 

face ao art.º 106.º, e tendo presente os termos constantes do licenciamento especial 

tal como estava previsto no art.º88.º do mesmo RJUE, expressamente preocupado 

em responder a situações de obras inacabadas, também se aplica àquelas entretanto 
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ou em geral já acabadas. A responder positivamente. Em causa podem estar obras 

inacabadas, sem possibilidade de serem terminadas face à caducidade da licença ou 

da admissão de comunicação prévia, mesmo que com construções pós-caducidade e 

mesmo que contra-plano (alterações desconformes com normas atualmente em 

vigor). Ou mesmo obras efetivadas sem qualquer controlo prévio, partindo 

erradamente do pressuposto de isenção legal para tal. Serão ilegalizáveis apenas as 

situadas dentro de áreas ambientalmente protegidas, constantes de normas com 

aplicabilidade plurisubjetiva (PEOT, PMOT; em geral, planeamento ambiental para 

áreas naturais, albufeiras de águas públicas, estuários, orla marítima, águas, 

restrições e servidões administrativas e normas ambientais integrantes de planos 

locais de aplicabilidade será a resposta acerca de obras já acabadas, efetivadas sem 

controlo prévio na altura legalmente exigido, e já antes ou atualmente em 

desconformidade com normação atualmente em vigor. Pois, se se pretende preservar 

as quase acabadas (em estado avançado de construção), por igual ou mesmo maioria 

de razão, ele deve ter-se como aplicável, no mínimo, se outro mais favorável ainda 

não existir, o regime aplicável às já acabadas, em situação ilegal, quer tenham partido 

de situações com título designadamente de admissão de comunicação prévia já 

caducado (n.os 1 e 2), quer não tenha havido qualquer título de controlo prévio legal 

(n.º3). Podemos, pois, com propriedade, face à normação atual, falar em preservação 

do existente não só face ao artigo 60.º referente a construções feitas antes da 

existência de legislação de controlo prévio (RGEU de 1951, para áreas urbanas, e 

legislação de 1991, para áreas rurais, se não existiam anteriormente regulamentos 

municipais exigindo licenciamento), em que não há qualquer anomalia da construção 

original, efetivada à base da legislação então vigente, como para além do disposto 

nele, com controlo administrativo ou sem ele, com garantia de não afetação dessa 

construção existente, nem (em princípio) de obras futuras nela a efetivar (preservação 

relativa a partir do existente, de possibilidades edificatórias, segundo a legislação 

original), apesar de desconformidade com normação superveniente, designadamente 

planificadora. E quer a construção esteja ainda totalmente erigida (em caso de 

pretendidas alterações ou mesmo reconstrução), quer já em ruínas (ou melhor, em 

situações de existência de anterior construção não ilegal: para as situações em que 

se pretenda a reconstrução); e também (aqui, já apenas um princípio do primado da 

preservação do construído), embora com disciplinas reguladoras distintas daquela e 
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mesmo entre si, àquelas em que, face a construções ilegais ou que entretanto se 

tornaram ilegais, o legislador cria soluções próprias de regularização, seja o artigo 

106.º, “secundum legem geral”, sejam as distintas normas do artigo 88.º do RJUE 

(contra legem geral, e cujo n.º 2 remete para o artigo 60.º), assim como os artigos 84.º 

e 85.º, ambos em casos inacabados de urbanização e o 84.º ainda também em 

situações de edificação (obras inacabadas, passíveis de serem terminadas pela 

Câmara Municipal ou por terceiros).  Com efeito, o artigo 106.º, em si e juntamente 

com os artigos 84.º, 85.º, 88.1, o regime das AUGI, o artigo 59.º, 60.º e 61.º da 

LBPSOTU, o artigo 65.º da Constituição, tal com a mais recente jurisprudência do STA 

e dos TCAN-S, consagram claramente o princípio da demolição como última ratio. Ou 

seja, só se, de todo em todo, não houver solução: ou porque o proprietário não está 

disposto a regularizar a situação, com pedido de licenciamento especial ou alterações 

propostas pela Câmara Municipal, ou porque, mesmo que esteja ou passe a estar o 

construído não tenha por onde se pegue, por razoes insupríveis de segurança da 

habitação ou de incapacidade de lhe introduzir modificações que resolvam problemas 

de insalubridade. Ou seja, estando o proprietário ou passando a estar interessado na 

sua “salvação” no termos do ordenamento jurídico, no plano material, a Câmara 

Municipal demonstre que não é possível aproveitar a obra ilegal, acabada ou 

inacabada, ou mesmo com título construtivo válido mas caducado (inacabada mas em 

estado avançado de conclusão, ou, por maioria de razão, se já acabada, mesmo que 

fosse recente, mas muito mais se pelo tempo decorrido se tiver sedimentado no 

património do respetivo proprietário. E desde logo com elementos de oficialidade, 

registos para efeitos fiscais ou prediais, numa situação de isotonia exigindo tratamento 

igual à de uma situação de construção sem licença, por esta ser nula e portanto de 

nenhum efeito, mas ter decorrido tempo largo (10 anos, na tese de Marcelo Caetano, 

em seu Manual de Direito Administrativo, tudo hoje com cobertura expressa ou por 

analogia, dado não se verem argumentos que possam justificar tratamento distinto, 

com base mesmo em lei escrita: o artigo 162.º do CPA (efeitos putativos de ato nulo; 

o ato é ilegal mas a Administração deve fazer de conta que é legal e tratar como se o 

fosse, em nome de princípios basilares do direito, como o da segurança jurídica e o 

da boa fé, da proporcionalidade, etc.). E, casos há em que este princípio do 

aproveitamento do existente total ou do existente parcial, quando seja o facto, pode 

mesmo ser, se não diretamente baseado, pelo menos apoiado, em razões 
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relacionadas com a existência anterior a legislação impositiva de controlo prévio 

(zonas urbanas e envolventes, 1951; zonas rurais, inexistindo regulamento municipal 

de extensão do RGEU, 1991); neste caso, factos passíveis de constatação por 

inspeção local e análise física ao solo e subsolo de terrenos com vestígios de ruínas 

referentes a casario de família ou de apoio agrícola, até documentos de acesso oficial, 

e mesmo um amplo conhecimento de cidadãos da zona, ainda vivos. Portanto, de 

facto, temos hoje vigente este princípio da demolição apenas quando nada em termos 

regularizadores o proprietário queira fazer ou, mesmo que o queira, nada seja possível 

fazer para dar ao edificado condições de legalização. O artigo 106.º do RJUE 

pressupõe um licenciamento de regularização edificatória normal, em situações que 

caibam na normação vigente no momento em que se pretende regularizar a 

ilegalidade, mas não pode deixar de se invocar extensivamente o artigo 88, n.º 3, para 

o licenciamento especial aí previsto (situações quase acabadas, em que seria 

desperdício demolir, e por maioria de razão, situações de construção já acabadas, em 

que o desperdício seria maior).  

Concluindo este ponto, face ao ordenamento jurídico português, são absolutamente 

residuais os casos em que, por incapacidade total de dotar o imóvel de condições de 

salubridade e segurança, a sua salvação (mesmo que com imposição eventual de 

condições para o efeito), se revele, em apreciação casuística, completamente e na 

totalidade impossível. Mesmo que um proprietário não tenha apresentado em dado 

momento, pretendido pelo município, um pedido de licenciamento com projeto de 

regularização-legalização, pode sempre fazê-lo e o pedido de licenciamento deve ser 

deferido, mesmo que possa haver norma de PDM aplicável (então face ao artigo 88.º, 

seja obra acabada, seja obra inacabada, em ordem a evitar uma demolição, cabendo 

ao município atentar nos dispositivos sobre instrução do procedimento do Código do 

Procedimento Administrativo, e ter presente que também é tarefa sua tentar por sua 

iniciativa enquadrar situações construtivas anómalas, sob pena de um eventual 

assumir de responsabilidades e de obrigação de indemnizar por uma demolição que 

poderia ser evitada, por lhe caber em primeira linha aplicar devidamente o direito aos 

factos, que portanto também lhe cabe diligenciar apurar (Decreto-Lei n.ºn.º67/2007, 

de 31 de Dezembro, em concretização do artigo 22.º da Constituição). Será algo 

inadmissível e responsabilizante o facto de se decidir mandar demolir e executar tal 

ordem sem diligenciar a efetivação do preceituado no artigo 106, n.º1 e 2, ou sem ter 
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presente o artigo 60.º, caso seja aplicável, ou desprezando a possibilidade de 

licenciamento especial do artigo 88.º, a justificar adequadamente, quer nas situações 

de poder vinculado, quer nas de “poder discricionário”. Face às normas citadas, pode 

referir-se que o art.º 65.º da Constituição tem também de ser chamado à colação em 

matéria de regularização de edificações ocupadas ou aptas para habitação, pois nele 

o urbanismo está intimamente, teleologicamente, imbricado no direito fundamental à 

habitação, com a natureza dos “direitos económicos, sociais e culturais”, que integra 

e consagra. Pelo que, independentemente da sua possibilidade concreta de maior ou 

menor concretização pelo legislador, pelo menos há que considerar as situações 

urbanísticas referentes a edificações (e, nesta linha protetiva de loteamentos e 

edificações ilegais, com a regularização a todo o custo, temos as leis das AUGI) ou 

edifícios isolados aptos a habitação, e por maioria de razão se já habitados, 

especialmente se não for uma habitação secundária ou, em geral, os proprietários não 

tiverem outra habitação para viverem e, em princípio, se a regularização não ofender 

regras ambientais ordenamentais diretamente aplicáveis aos cidadãos em função da 

localização (PIMOT e PMOT), em que só casuisticamente poderá haver alguma 

justificação excecionatória face à, cumulativamente, dimensão e estilo da construção 

e meios económicos do proprietário. Explicitando algo mais sobre o regime do artigo 

88.º do RJUE, ele refere-se expressamente a obras muito adiantadas embora ainda 

não acabadas, ou seja quase acabadas, inacabadas portanto mas que estão tão 

adiantadas que é como se já estivessem acabadas. Tendo presente a boa 

interpretação, aliás acolhida no direito comparado, é obra em “estado avançado” de 

construção mas ainda inacabada, v.g., aquela a que falte colocar na totalidade ou em 

parte o telhado, rebocar paredes em tijolo, não pintada exteriormente, com 

incompletudes várias visíveis a um simples olhar. Embora, face à ratio legis, seja tanto 

mais aplicável esta norma do artigo 88.º quanto mais acabada estiver a obra, porque 

obviamente maior seria o desaproveitamento da construção quanto mais se tivesse 

de destruir, para voltar depois a construir. Refere-se, pois, as situações em que os 

seus proprietários, face a à aplicação de novas normas (por exemplo, normas de um 

PDM, etc.), posteriores à caducidade do título construtivo, não conseguiriam vir a ter 

uma licença normal segundo o artigo 106.º, para serem terminadas como estava 

previsto anteriormente, face à necessidade normal de novo procedimento de 

licenciamento segundo as novas regras. Estando sem possibilidade disso, a 
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construção já quase acabada (ou acabada, por maioria de razão) teria de seguir a 

nova legislação, e portanto teria de ser demolida e reconstruída em termos diferentes 

com nova licença como se nada tivesse acontecido antes. Se chegou a haver antes 

um título licenciador ou admissão de comunicação prévia, aplicam-se o n.º1 e 2 e as 

regras do artigo 60.º, que deve ser lido como um poder vinculado: o município é 

obrigado a legalizar o resto da construção com uma licença especial não obrigando a 

aplicar as novas normas, embora também não possa aproveitar-se para agravar o 

desrespeito delas (fazer como estava no título caducado). Se, como é entendimento 

da doutrina, em qualquer outra situação, ou seja, se não houve nunca tal título (isto é, 

se estamos face a uma construção isolada de génese ilegal; se fossem várias, uma 

área delas, aplicar-se-ia também normação semelhante, a AUGI, que aliás pode servir 

de orientação analógica quanto ao construído passível de ser salvo), que na totalidade 

ou em parte, não está conforme às novas regras, temos o seu n.º3: “Podem ser 

concedidas as licenças (…) quando a câmara municipal reconheça o interesse na 

conclusão da obra e não se mostre aconselhável a demolição da mesma, por razões 

ambientais, urbanísticas, técnicas ou económicas”. Ou seja, a Câmara Municipal 

mesmo em construções ilegais que vão contra normas atuais e portanto não 

suscetíveis de legalizar nos termos do artigo 106.º (mesmo que fossem concluídas 

ontem e não acabadas ou estivessem inacabadas) pode permitir acabar ou manter o 

já construído, desde que declare e fundamente que se reconhece “o interesse em não 

a demolir”, não existindo razões urbanísticas, económicas, etc. para as demolir. Ora, 

se este poder discricionário existe qual o interesse da Câmara em as demolir – em 

certas aldeias não seria demolir metade do edificado? Ou então ofender o princípio 

constitucional de tratamento igual de todos os cidadãos, mandando demolir umas e 

não outras? Razões urbanísticas podem existir para se defender tal interesse. 

Voltando, ainda, à Constituição, havendo ocupação habitacional, não é verdade que 

o artigo 65.º da Constituição (“Constituição do Urbanismo”), intitulado “Habitação e 

Urbanismo”, consagra o direito à habitação como um direito económico, social e 

cultural. Artigo constitucional fundador, portanto, de um direito fundamental do 

cidadão, que (embora não obrigue a dar casa gratuita num país que não é rico de 

meios públicos para o efeito), pelo menos impede em princípio a sua demolição, 

quando seja uma obra (para ou) já ocupada para habitação de uma família, e ainda 

mais se não tem outra para o efeito. Portanto, independentemente da densidade, 
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maior ou menor, com que o legislador ordinário o tenha ou venha a concretizar, pelo 

menos, integra e exige a ponderação regularizadora pelo município, aberta-permitida 

pelo legislador, para levar – neste caso de habitação, impor mesmo o reconhecimento 

do “interesse”, referido no normativo em apreço (n.º3 do art.º88.º RGUE), na 

manutenção e mesmo na conclusão (situação expressada, por que seria aquela em 

se o que ainda não está concluído deve ser defendido, muito mais o já concluído, sem 

necessidade de o expressar e a resultar portanto da incontornável metodologia 

científica de interpretação jurídica). Basta fundar a concessão da licença numa das 

razões, mas naturalmente que razões técnicas e ambientais (ambiente rural ou 

urbano) podem existir também, v.g., se não se vislumbrar a vantagem de transformar 

um pequeno terreno, sem unidade mínima legal de cultura, em terreno agrícola, 

quando não serve a mais do que a construção e horta de subsistência familiar: inútil 

para a atividade agrícola a não ser de apoio à casa, ficaria abandonado, numa zona 

de casario, irracionalmente, sem se ver qual o interesse público a criar à custa do 

desinteresse privado!? Tecnicamente e economicamente, poderíamos estar face a 

uma demolição que só poderia ser utilmente seguida de uma reconstrução 

sensivelmente idêntica, ofendendo o princípio da proporcionalidade se tudo fosse 

deitado abaixo e não só algo disforme, em grande desproporção face à relação custo 

económico e também como se referiu custo de agressão ao direito fundamental à 

habitação, valor superior a qualquer norma regulamentar de duvidosa legalidade, 

porque valor constitucional em comparação com o benefício municipal concreto, que 

em geral não se enxergaria. O macro-princípio do direito urbanístico, mesmo 

colocando em causa a normação de planeamento geral em vigor, hoje claramente 

previsto no ordenamento jurídico vigente, é o da preservação do edificado ilegal, 

mesmo que tenha de haver “dispensa” do cumprimento de “requisitos de legalidade 

relativos à construção, cuja aplicação se tenha tornado impossível ou que não seja 

razoável exigir”, desde que se assegure o mínimo, que é o cumprimento dos 

“requisitos atinentes à saúde pública e à segurança de pessoas e bens” (art.º 59.º, 

n.º3, LBPSOTU). A demolição é, pois, a ultima ratio, reservada apenas para os casos 

em que, por sua iniciativa ou, na inércia do proprietário, por iniciativa a efetivar pelo 

Câmara Municipal, os proprietários não tenham querido diligenciar a sua 

regularização, no todo ou em parte. E, isto, aliás, se o município não entender haver 

interesses públicos que permitam mesmo impor-lhe a “salvação” do edificado ou do já 
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edificado, designadamente face às razões relacionadas com os condicionalismos do 

art.º 88.º e outros, que justifiquem não a demolição mas um procedimento 

expropriativo para-regularizador (art.º 34, 35.º LBGPSOTU, etc.). Portanto, na mesma 

linha de levar a alterações favoráveis à melhorias das habitações, qualidade de vida 

e adequado ambiente urbano, o direito urbanístico tem vindo a evoluir no sentido, não 

de regularizações deficientes ou de demolição por princípio de obras inacabadas ou 

irregulares, mas de regularização com eventual imposição de alterações necessárias. 

Ou seja, para além de naturais objetivos ligados à segurança das edificações, está 

também muitas vezes presentes a defesa do ambiente. Desde logo, em situações de 

obras incompletas com licença caducada e de irregularidade loteadora-urbanizadora 

ou construtiva, com abertura por princípio a posterior legalização normal (quando 

ainda possível dentro de parâmetros vigentes) ou licença especial em situações de 

génese ilegal aglomerados (regime de AUGI) ou casos isolados (regime do artigo 88.º 

do RJUE e jurisprudência mais recente).  Os artigos 60.º, 106.º e 88.º do RJUE vão 

no sentido de uma direito urbanístico que afasta como princípio a solução de 

demolição para qualquer obra de edificação, quer por razoes ligadas ao direito à 

habitação, quer de natureza económica. A demolição é hoje entendida como a “ultima 

ratio”, ou seja, a solução pior e por isso só aceitável se nenhuma outra for possível 

dentro de vários quadros de resolução normativa que vai colocando à análise dos 

particulares e do município. Não estamos já face a um poder discricionário do 

município. E sim a um poder supletivo e sujeito ao contraditório e prova da 

impossibilidade de soluções regularizadoras. Como refere o sumário do acórdão do 

TCAS Proc.01582/06, Secção do Contencioso Administrativo, 2º Juízo, de 5-3-2009, 

sendo Relatora a Desembargadora Teresa de Sousa, “Do preceituado nos art.os 

106.º, n.º 2 e 115.º, nº 1 do Decreto-Lei n.º555/99, de 16/12, conclui-se que vigoram 

em matéria de demolição de construções ilegais a regra de que a demolição só deve 

ser ordenada se não for possível a legalização, com ou sem a realização de trabalhos 

de correção ou de alteração”; e “Tal regra é um afloramento do princípio constitucional 

da proporcionalidade (art.º 18.º, n.º2 da CRP) que impõe que não sejam infligidos 

sacrifícios aos cidadãos quando não existam razões de interesse público que os 

possam justificar”; assim, “se as obras, apesar de ilegalmente efetuadas, podem vir a 

satisfazer os requisitos legais e regulamentares de urbanização, não devem, sem 

mais, ser demolidas”; sendo certo que tal apreciação da possibilidade de satisfação 
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dos requisitos de licenciamento “deve anteceder a ordem de demolição, prevista no 

n.º 1 do artigo 106.º do Decreto-Lei. N.º 555/99” (RJUE). Com efeito, mesmo só à base 

deste preceito de regularização normal e outros de legalização especial, quando este 

não puder resolver normalmente a questão, “A demolição pode ser evitada se a obra 

for suscetível de ser licenciada ou objeto de comunicação prévia ou se for possível 

assegurar a sua conformidade com as disposições legais e regulamentares que lhe 

são aplicáveis mediante a realização de trabalhos de correção ou de alteração” (n.º1). 

Situação semelhante de bloqueamento construtivo legal pode ocorrer quando as 

“obras já tenham atingido um estado avançado de execução, mas a licença ou a 

admissão de comunicação prévia haja caducado”, situação em que “pode ser 

requerida a concessão de licença especial para a sua conclusão ou ser apresentada 

comunicação prévia para o mesmo efeito  (artigo 88.º, n.º 1). Além de que podem ser 

concedidas as licenças ou admitidas as comunicações previstas anteriormente ou 

apresentadas comunicações prévias quando a câmara municipal “reconheça o 

interesse na conclusão da obra e não se mostre aconselhável a demolição da mesma, 

por razões ambientais, urbanísticas, técnicas ou económicas”. E se isto assim é para 

obras inacabadas, quase acabadas, mesmo já efetivas com licenças ou comunicação 

caducadas, assim será para obras totalmente acabadas embora também sem licença, 

mesmo que seja necessária a realização de trabalhos de correção ou de alteração. 

Neste caso em situação de comunicação prévia, o reconhecimento do interesse na 

conclusão da obra tem lugar através da não rejeição pela câmara municipal da 

comunicação, por referência aos fundamentos implícitos da existência do interesse na 

conclusão da obra, não se considerando ser aconselhável a demolição da mesma, 

pelas referidas razões ambientais, urbanísticas, técnicas ou económicas. 

O atual direito do urbanismo não pode deixar de se reger pelo princípio constitucional 

da proporcionalidade. Em causa, exigira obrigação de exigir, para a realização do 

interesse público urbanístico, o menor sacrifício possível ao particular. Tal impede 

mandar efetivar demolições de obras ilegais, construídas sem controlo prévio devido 

ou com título caducado, se elas cumprem ou, com alterações, como é normal, podem 

vir a são suscetíveis de vir a satisfazer os requisitos legais e regulamentares de 

urbanização, de estética, ou, pelo menos, de segurança e de salubridade. Em 

qualquer situação irregular, a Administração tem sempre de diligenciar a 

regularização. E, de qualquer modo, nunca pode ordenar demolições sem 
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precedência de contraditório e da formulação de um juízo relativo à possibilidade 

dessas obras poderem ser legalizadas. Só é admissível em caso de juízo negativo ou 

de recusa do particular a operar obras de alteração tidas como absolutamente 

necessárias. Em caso de obra construída ilegalmente, a demolição não é a única nem 

a primeira opção. É a última, em caso de nada poder ser feito para regularizar física e 

juridicamente o construído. A medida normal capaz de satisfazer interesse público não 

passa por aí, prevendo prevalecentemente necessidade do aproveitamento da 

construção, a reconhecer-se que ela pode vir a ser suscetível de satisfazer os 

requisitos mais elementares que possam evitar tal solução. 
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