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RESUMEN 
 

La parte central de este texto concierne a la problemática actual de la política y 

derecho de la rehabilitación urbana y todo lo que ella puede implicar. Materia 

que va precedida de consideraciones relacionadas con la defensa de aspectos 

ambientales, así como con apuntes sobre el régimen general y medidas 

excepcionales transitorias de regularización hoy admitidas en Portugal. En 

causa, están principios rectores generales y una síntesis del cuadro legal 

vigente, la tipología del planeamiento, la ejecución de operaciones de 

rehabilitación sistemática, programa estratégico y delimitación de unidades de 

intervención, encuadramiento orgánico del procedimiento, modelos de 

ejecución, poderes de la entidad gestora, disciplina ante las normas 

urbanísticas, garantía de la protección del existente y el procedimiento 

simplificado de control previo de las operaciones urbanísticas. Además, se 

desarrolla las reglas concernientes a los instrumentos de política urbanística y 

para su ejecución, las cuestiones relacionadas con la conservación de edificios 

y la problemática de los edificios no ocupados, régimen especial de acciones y 

compensaciones, participación y concertación de intereses, derechos de los 

ocupantes de edificios o fracciones, financiación de los particulares y de las 

entidades gestoras, apoyos del Estado y de los municipios y fondos de 

inversión inmobiliaria.  

 

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

patrimonio cultural. 
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ABSTRACT 
 

The central part of this text concerns the current problematic of the politics and 

law of urban rehabilitation and raised that can imply. This matter is preceded by 

considerations related to the defense of environmental aspects, as well as 

notes of the general regime and exceptional transitional measures of 

regularization currently admitted. In question, general guiding principles and 

synthesis of the legal framework, type of planning, execution of systematic 

rehabilitation operations, strategic program and delimitation of intervention 

units, organic framework of the procedure, execution models, powers of the 

management entity, Urban planning rules, guarantee of the protection of the 

existing one, simplified procedure of prior control of the urban operations. In 

addition, it develops the rules concerning urban policy instruments and their 

implementation, issues related to the conservation of buildings and devotees, 

special regime of actions and compensation, participation and concertation of 

interests, rights of occupants of buildings or fractions, financing of the 

individuals and of the managing entities, supports of the State and of the 

municipalities and real estate investment funds.  

 

Keywords: urban rehabilitation, planning, procedure, housing, cultural heritage. 

 

 

1.INTRODUÇÃO 
 
1.1. Defesa do ambiente e considerações gerais sobre o regime 

jurídico da reabilitação urbana e suas medidas excecionais de 

regularização admitidas até 2021 

 

A promoção da reabilitação urbana constitui em Portugal um objetivo 

estratégico e um desígnio nacional2. Atualmente, urbanisticamente, pretende 

atribuir-se prioridade a uma política baseada num “paradigma de cidades com 

                                                           
2 O regime jurídico da reabilitação urbana rege-se hoje em Portugal pelo decreto-lei n.º307/2009, de 23 de Outubro, com as 
alterações processadas através da Lei n.º32/2012, de 14.8, e dos decretos-leis n.º136/2014, de 9.9 e n.º88/2017, de 27.7. 

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


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

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

152 

 

sistemas coerentes e bairros aptos para uma habitação condigna” e com vida 

social. As soluções, hoje consagradas no regime jurídico da reabilitação 

urbana, derivam de uma perspetiva distinta da que vinha “enformando” a 

anterior política do território. O legislador passou a entender que a reabilitação 

urbana, sendo diversa da construção nova, tem de ser olhada e regulada de 

acordo com essa diversidade natural. Por isso, na esteira designadamente da 

Lei de Bases da Política de Solos, de Ordenamento do Território e de 

Urbanismo e do próprio Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, veio 

adotar-se essa visão diferente. Passa a optar-se por um conceito de 

“reabilitação evolutiva”, que pretende realisticamente levar à melhoria das 

condições de habitabilidade mas tendo presente o edificado existente e a 

capacidade económica do proprietário. Deste modo, ao invés de uma aposta 

em novas edificações, o ordenamento do território passa a privilegiar soluções 

mais adequadas à reabilitação, com operações urbanísticas de conservação, 

alteração, reconstrução e ampliação, em ordem a promover o regresso das 

populações aos centros históricos dos aglomerados urbanos (hoje em geral 

“despovoados e envelhecidos”)3.  

Em 2012, o regime jurídico da reabilitação urbana4, sofrera já uma alteração 

significativa, que traduziu um avanço importante para a sua “agilização e 

dinamização”5. Este regime excecional veio adotar medidas excecionais, 

embora temporárias6, de simplificação administrativa, reforçando o objetivo de 

dinamização efetiva dos processos administrativos de reabilitação urbana. Com 

efeito, flexibilizaram-se e simplificaram-se não apenas os procedimentos de 

criação de áreas de reabilitação urbana e criou-se um procedimento 

simplificado de controlo prévio de operações urbanísticas, como se regulou a 

reabilitação de edifícios ou frações, mesmo que localizados fora de áreas de 

reabilitação urbana (desde que a sua construção esteja concluída há pelo 

menos 30 anos), caso se justifique uma intervenção de reabilitação que permita 

                                                           
3 A reabilitação do edificado em Portugal tem representado percentagens diminutas no campo da construção civil. De acordo com os 
Censos 2011, apenas cerca de 6,5% de toda a atividade do setor. Ou seja, muito aquém da média europeia, que se situa em 37%. 

Acresce que temos cerca de dois milhões de fogos a precisar de serem recuperados, isto é, cerca de 34% do nosso parque 

habitacional. 
4 Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro. 
5 Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto. 
6 E nesse aspeto dinamizadoras no imediato, o que o mercado habitacional, depois do processo recessivo posterior a 2008 
necessitava. 
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conferir-lhes “adequadas caraterísticas de desempenho e de segurança”7  Esta 

revisão veio reforçar o conceito de “proteção do existente»8. De acordo com 

este 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 não origine ou agrave a 

desconformidade com essas normas ou permita mesmo a melhoria 

generalizada do estado do edifício9. A reabilitação urbana deve assumir-se 

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, e não apenas para nichos de mercado. Esta revisão de 2012, 

inscreve-se num conjunto de reformas centrado nas ideias de requalificação e 

revitalização das cidades e dinamização das atividades económicas do setor 

da construção. Por isso, abrange não só a reabilitação urbana como o mercado 

de arrendamento, que são tidos como “domínios estratégicos e essenciais, cuja 

estreita conexão se afigura indiscutível”. Assim, são então objeto de um 

tratamento integrado, articulando-se a alteração ao regime jurídico da 

reabilitação com a reforma do arrendamento urbano10. A importância da 

reabilitação urbana como fator de desenvolvimento das cidades e da economia 

implicou medidas complementares11, com o objetivo de dispensar as obras de 

reabilitação urbana da aplicação de certas normas técnicas da construção 

orientadas para a construção nova (e não para a reabilitação de edifícios 

existentes, constituindo hoje um inadmissível entrave à regularização e 

dinamização da sua reabilitação).  

Quanto ao regime jurídico geral da reabilitação urbana (RJRU), constante do 

Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, nele perpassam claras 

                                                           
7 O que acabou por se revelar capaz de dinamizar volumosos investimentos particulares, nacionais e estrangeiros, na aquisição e 

modernização de habitações, que está a ocorrer a um ritmo nunca experimentado, sobretudo por estrangeiros que passaram a 
encontrar aqui excelentes possibilidades de intervenção e oportunidades negócio, que criou sinergias no domínio dos investimentos 

hoteleiros (e de residências para estudantes), estando previstos mas de uma centena de novos hotéis (quer em Lisboa, Porto, 

Coimbra e Algarve; só em Lisboa até ao final deste ano cerca de 83 novas unidades). 
8 Já previsto no Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro. 
9 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 um termo de responsabilidade. Portanto, reforça-se, simplificando, a responsabilidade do técnico, 
designadamente através de declarações sobre os factos em causa. 
10 Tudo operada pelas simultâneas Leis n.os 30/2012 e 31/2012, ambas de 14 de agosto. 
11 O despacho n.º14574/2012, de 5 de novembro, dos Ministros da Economia e do Emprego e da Agricultura, do Mar, do Ambiente 
e do Ordenamento do Território, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 218, de 12 de novembro de 2012, cria uma 

comissão redatora de natureza multidisciplinar com a missão de elaborar um projeto de diploma com «Exigências Técnicas Mínimas 

para a Reabilitação de Edifícios Antigos», em regime excecional e temporário, visando complementar de modo mais eficaz as 
medidas consagradas 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. 
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preocupações com o ambiente. Desde logo constatáveis nos objetivos 

expressos a prosseguir, ao visar, além da valorização do património cultural 

(al.d), a regularização dos espaços verdes e urbanos em geral (al.j), contribuir 

também em geral para a promoção da sustentabilidade ambiental (artigo 2.º, 

al.g), o que é destacado profusamente na lei e logo em sede dos princípios 

orientadores a que a reabilitação deve obedecer (“soluções inovadoras e 

sustentáveis do ponto de vista económico-social e ambiental”12). Tudo isto 

implica intervenções para melhorar o ambiente no âmbito urbano13, desde a 

“criação de espaços verdes, a utilização de energias renováveis e a adoção de 

critérios de real promoção da eficiência energética dos edifícios, públicos e 

privados”14. Aliás, hoje, a reabilitação urbana dos edifícios é mesmo uma 

obrigação legal, designadamente para realizar obras de arranjo estético, sendo 

também interdito que se possa provocar a sua deterioração e prejudicar esse 

arranjo estético na medida em que já exista15.  

Quanto a este aspeto, se for atribuído a um edifício ou sua fração um nível de 

“conservação 1 ou 2”16, pode impor-se ao proprietário a obrigação de o 

reabilitar, determinando-se a realização e o prazo para a conclusão das obras 

ou trabalhos necessários à restituição das suas características de desempenho 

e segurança funcional, estrutural e construtiva, de acordo com critérios de 

necessidade, adequação e proporcionalidade. No caso de este não cumprir a 

obrigação de reabilitar, não iniciar as operações urbanísticas compreendidas 

na ação de reabilitação ou não as concluir dentro dos prazos fixados, o RJRU 

permite que seja tomada posse administrativa dos edifícios ou suas frações 

para dar execução imediata às obras determinadas17.  

                                                           
12 Artigo 4.º, al. b). 
13 Numa linha já propugnada e desenvolvida em CONDESSO, F e Catarina –Direito do Urbanismo. Lisboa: Quid Juris, 1999 e 

CONDESSO, F. -Direito do Ambiente. Coimbra, 2001; “Direito do Ambiente em Portugal”. In Fernando condesso et Pedro Brufao 
Curiel (Espanha), Pedro Avzaradel (Brasil), Juan Cassagne (Argentina), Leticia Valadez (México), Angela Arias (Colômbia), Juan 

Alvarado (Bolívia), Mário Chacon (Costa Rica), Carlos Navarro (Nicarágua), Anabelle Padilla (Panamá, Brewer-Carias 

(Venezuela). In José Eugénio Soriano Garcia e André Saddy (Dir. Cient.); Sandra Laverde e Pedro Avzaradel (Coord.)-Direito 
Constitucional Ibero-Americano. São Paulo: Lumen Juris Ed., 2016, Pp.483-575. 
14 OLIVEIRA, F. Paula de; LOPES, Dulce, ALVES, Cláudia –Regime Jurídico da Reabilitaçao Urbana. Comentário. Coimbra: 

Almedina, 2011, p.47. 
15 Artigo 6.º. 
16 Sobre o regime de cconservação em geral, vide o Decreto-Lei n.º 266-B/2012. D.R. n.º 252, 2.º Suplemento, Série I, de 31 de 

dezembro (regime de determinação do nível de conservação): http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/25202/0025500258.pdf 
17 Nos termos do artigos 107.º e 108.º do RJUE. 
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No âmbito de operações de reabilitação urbana sistemática18, em alternativa à 

aplicação deste regime de obras coercivas e na estrita medida em que tal seja 

necessário, adequado e proporcional, atendendo aos interesses públicos e 

privados em presença, pode recorrer-se aos regimes de expropriação ou de 

venda forçada19. Os próprios conteúdos materiais dos planos de pormenor de 

reabilitação urbana (al.c, i e d) devem integrar essas preocupações ambientais, 

designadamente estabelecendo a valorização e proteção de bens culturais, 

naturais e paisagísticos existentes na sua área de intervenção. De facto, este 

regime jurídico, que, em evolução acelerada, está a efetivar claramente a 

passagem de mero ramo especial do direito do urbanismo (cuja centralidade, a 

par crescentemente com o planeamento físico, vinha estando assente 

essencialmente nas disciplinas da urbanização, loteamento e edificação), para 

entrar já no âmago mesmo do direito do urbanismo, da edificação, da 

atualidade. Com pretensão de secundarizar a aplicação das normas 

tradicionais ao serviço da expansão dos aglomerados e das construções 

(alargamento exponencial de perímetros urbanos e a expansão incontrolada 

ou, com o planeamento, relativamente irracional das construções e 

infraestruturas no território e em geral com desnecessários custos territoriais, 

financeiros, ambientais e sociais), permitindo a consolidação e ocupação do já 

edificado e dos espaços existentes dentro das cidades), integrando-se assim 

no coração do próprio direito do urbanismo uma salutar tendência para a 

contenção estabilizadora dos perímetros urbano existentes devidamente 

reabilitados, quando necessário. Sendo a reabilitação urbana uma forma 

normal e não excecional de gestão urbanística, a par com a construção a que 

se reporta o regime jurídico da urbanização e edificação (RJUE). Aliás, se nas 

zonas urbanizadas tidas como consolidadas, esta gestão urbanística se 

processará dominante e preferencialmente por apelo a operações urbanísticas 

disciplinadas pelo RJRU, já nas zonas urbanizadas a consolidar (“colmatar”), 

ela passará a ser efetivada por meio da prévia delimitação de unidades de 

                                                           
18 Se a operação de reabilitação urbana simples consiste numa intervenção integrada sobre uma área com o objetivo primacial de 

reabilitação do edificado em termos articulados de coordenação e apoiados na sua execução, já a operação de reabilitação urbana 
sistemática se traduz numa intervenção integrada de uma determinada área visando a reabilitação do edificado e a qualificação das 

infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização colectiva, com requalificação e revitalização do 

tecido urbano, no âmbito de um programa de investimento público. 
19 Artigos 61.º e 62.º. 
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execução (RJIGT), se se justificar que as intervenções passem por uma 

solução integrada de conjunto, como será normalmente a situação frequente de 

espaços vazios ou carentes de melhorias no meio do aglomerado, a colmatar 

por projeto conjunto, etc. e, nas zonas urbanizadas muito insuficiente ou que 

estejam deficientemente consolidadas ou degradadas tal como nas zonas 

urbanizadas a renovar, essa gestão passará por delimitação áreas de 

reabilitação urbana segundo o RJRU (podendo abarcar em parte zonas de 

colmatação) e nas zonas de urbanização programada (“zonas urbanizáveis”), 

ela passará sobretudo pela criação de unidades de execução a delimitar pelo 

município (RJIGT). 

Portanto, o conceito de reabilitação urbana implica a intervenção pública no 

edificado existente, com obras de remodelação e beneficiação, não só das 

infraestruturas urbanas, equipamentos e espaços urbanos, como, em geral, 

imbuído de preocupações essenciais quer com espaços verdes e os arranjos 

estéticos, quer com a eficiência energética e a maximização do uso de 

energias alternativas. 

Quanto a aspetos essenciais do regime jurídico geral da reabilitação urbana20, 

ele permite constatar que se assume hoje como uma componente 

indispensável da política das cidades e da política de habitação, na medida em 

que nela convergem os objetivos de requalificação e revitalização das cidades, 

em particular das suas áreas mais degradadas, e de qualificação do parque 

habitacional, procurando-se um funcionamento globalmente mais harmonioso e 

sustentável das cidades e a garantia, para todos, de uma habitação condigna. 

Os atuais programas governamentais conferem à reabilitação urbana uma 

elevada prioridade, tendo, neste domínio, sido já adotadas medidas que 

procuram, de forma articulada, concretizar os objetivos ali traçados, 

designadamente ao nível fiscal e financeiro, cumprindo destacar o regime de 

incentivos fiscais à reabilitação urbana, por via das alterações introduzidas 

desde o Orçamento do Estado para 2009, estatuto dos benefícios fiscais21 e, 

ainda, a exclusão da reabilitação urbana dos limites do endividamento 

municipal.  

                                                           
20 Decreto-Lei n.º307/2009, de 23 de Outubro. 
21 Aprovados, respetivamente, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho. 
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Podemos dizer que o atual regime jurídico da reabilitação urbana procura 

responder à necessidade de encontrar soluções para os seus cinco grandes 

desafios. São eles a articulação do dever de reabilitação por parte dos 

proprietários e a responsabilidade pública de qualificar e modernizar o espaço, 

os equipamentos e as infraestruturas dessas áreas, a garantia da 

complementaridade e coordenação entre os atores implicados (concentrando 

recursos em operações integradas de reabilitação nas “áreas de reabilitação 

urbana», a delimitar pelos municípios e onde se intensificam os apoios fiscais e 

financeiros), a diversificação dos modelos de gestão das intervenções (abrindo-

se, para isso, a possibilidade de intervenção dos proprietários e de outros 

agentes particulares), a criação de mecanismos de agilização de 

procedimentos de controlo prévio destas operações) e a ampliação de 

instrumentos para equilibrar os direitos dos proprietários e a necessidade de 

remover os obstáculos à reabilitação, ligados à estrutura de propriedade.  

O atual quadro legislativo tem apresentado um carácter disperso e 

assistemático, tratando, essencialmente, da disciplina das áreas de intervenção 

das sociedades de reabilitação urbana (SRU22) e da figura das áreas críticas de 

recuperação e reconversão urbanística (ACRRU23). Por isso, o objetivo central 

deste regime é abandonar o regime anterior que se reportava essencialmente a 

um modelo de gestão das intervenções de reabilitação assente na criação, 

funcionamento, atribuições e poderes das “sociedades de reabilitação urbana”, 

e instituir um novo regime enquadrador no plano normativo da reabilitação 

urbana ao “nível programático, procedimental e de execução”. E, 

complementarmente, associar à delimitação das áreas de intervenção (as 

“áreas de reabilitação urbana») a definição municipal dos objetivos da 

reabilitação da área delimitada e dos meios adequados para o efeito.  

Em geral, este regime recebe um conceito amplo de reabilitação urbana. E 

atribui relevo simultaneamente à vertente imobiliária ou patrimonial da 

reabilitação e também à integração e coordenação das intervenções. Procede-

se à definição dos objetivos essenciais a alcançar através da reabilitação e à 

determinação dos princípios a aplicar em ordem a se conseguirem soluções 

                                                           
22 Decreto-Lei n.º 104/2004, de 7 de Maio. Tendo, como conteúdo, uma “unidade de intervenção com documento estratégico 

aprovado e, como território, um “unidade de intervenção”. 
23 Capítulo XI da Lei dos Solos, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de Novembro. 
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coerentes entre os “aspetos funcionais, económicos, sociais, culturais e 

ambientais das áreas em presença”.  

Vejamos primeiro o regime jurídico de aplicação geral à reabilitação urbana24 e 

só depois o atual vigente regime transitório e excecional ao mesmo. 

 

2.REGIME JURÍDICO DE APLICAÇÃO GERAL À REABILITAÇÃO 

URBANA 

 

2.1.Princípios orientadores da reabilitação urbana 

 

O regime jurídico da reabilitação urbana é enquadrado por vários princípios 

axilares. Importa destacar os seguintes: o princípio da responsabilização dos 

proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios 

(pois a sua iniciativa deve ter um papel preponderante na reabilitação do 

edificado, assumindo os respetivos custos, mesmo que apoiados); o princípio 

da subsidiariedade da ação pública (na medida em que as ações de 

reabilitação urbana de espaços privados só são diretamente promovidas por 

entidades públicas no caso de os particulares, isoladamente ou em cooperação 

com elas não as assegurarem, designadamente se não tiverem condições para 

isso); o princípio da solidariedade intergeracional (dado que importa transmitir 

às gerações futuras espaços urbanos corretamente ordenados e conservados); 

o princípio da sustentabilidade (a intervenção deve basear-se num modelo 

financeiramente sustentado e equilibrado e contribuir para valorizar as áreas 

urbanas e os edifícios intervencionados através de soluções inovadoras e 

sustentáveis no plano sociocultural e ambiental); o princípio da integração (com 

intervenção preferencial em áreas cuja delimitação permita uma resposta 

adequada e articulada às componentes morfológica, económica, social, cultural 

e ambiental do desenvolvimento urbano); o princípio da coordenação (traduzida 

nas ideias de convergência, articulação, compatibilização e complementaridade 

entre todas as ações de iniciativa pública entre si e entre estas e as ações de 

iniciativa particular); o princípio da preferência pela contratualização (o regime 
                                                           
24 Decreto-Lei n.º307/2009, de 23 de Outubro, aprovado no uso da autorização concedida pela Lei n.º 95-A/2009, de 2 de Setembro, 
alterado pelos DL n.º 136/2014, de 9/9 e Lei n.º32/2012, de 14/8. 
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aposta no incentivo à adoção de modelos de execução e promoção de 

operações de reabilitação urbana e de operações urbanísticas tendentes a isso 

baseados na concertação entre a iniciativa pública e a iniciativa privada); o 

princípio da proteção do existente (ocorre a dispensa do cumprimento de certas 

normas urbanísticas vigentes no momento da intervenção mas não no 

momento da construção, desde que a intervenção agora não venha agravar a 

desconformidade dos edifícios com as novas regras ou, independentemente 

disso, se tiverem como resultado a melhoria das condições de segurança e 

salubridade da edificação ou delas resultar uma melhoria das condições de 

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

sacrifício decorrente do cumprimento daquelas disposições seja 

desproporcionado em face da desconformidade criada ou agravada pela 

realização da intervenção); o princípio da justa ponderação dos interesses 

relevantes implicados (exigindo uma adequada ponderação de todos os 

interesses relevantes em face das operações de reabilitação urbana); e o 

princípio da equidade (impondo uma justa repartição dos encargos e benefícios 

resultantes da execução das operações de reabilitação urbana, tal como já 

ocorre no RJUE em geral). 

 

2.2. Síntese do regime especial de reabilitação urbana 

 

O regime jurídico da reabilitação urbana estrutura as intervenções de 

reabilitação com base em dois conceitos fundamentais: o conceito de “área de 

reabilitação urbana», cuja delimitação pelo município tem como efeito 

determinar a parcela territorial que justifica uma intervenção integrada no 

âmbito deste diploma; e o conceito de “operação de reabilitação urbana», 

correspondente à estruturação concreta das intervenções a efetuar no interior 

da respetiva área de reabilitação urbana.  

Procurou-se, desde logo, regular de forma mais clara os procedimentos a que 

deve obedecer a definição de áreas a submeter a reabilitação urbana, bem 

como a programação e o planeamento das intervenções a realizar nessas 

mesmas áreas. A delimitação de área de reabilitação urbana, pelos municípios, 
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pode ser feita através de instrumento próprio, precedida de parecer do Instituto 

da Habitação e da Reabilitação Urbana ou por via da aprovação de um plano 

de pormenor de reabilitação urbana, correspondendo à respetiva área de 

intervenção. A esta delimitação é associada a exigência da determinação dos 

objetivos e da estratégia da intervenção, sendo este também o momento da 

definição do tipo de operação de reabilitação urbana a realizar e da escolha da 

entidade gestora. Com efeito, numa lógica de flexibilidade e com vista a 

possibilitar uma mais adequada resposta em face dos diversos casos concretos 

verificados, opta-se por permitir a realização de dois tipos distintos de operação 

de reabilitação urbana. No primeiro caso, designado por “operação de 

reabilitação urbana simples», trata-se de uma intervenção essencialmente 

dirigida à reabilitação do edificado, tendo como objetivo a reabilitação urbana 

de uma área. No segundo caso, designado por “operação de reabilitação 

urbana sistemática», é acentuada a vertente integrada da intervenção, 

dirigindo-se à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, dos 

equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, com os 

objetivos de requalificar e revitalizar o tecido urbano. Num caso como noutro, à 

delimitação da área de reabilitação urbana atribui-se um conjunto significativo 

de efeitos. Entre estes, destaca-se, desde logo, a emergência de uma 

obrigação de definição dos benefícios fiscais associados aos impostos 

municipais sobre o património. Decorre também daquele ato a atribuição aos 

proprietários do acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à 

reabilitação urbana.  

O ato de delimitação da área de reabilitação urbana, sempre que se opte por 

uma operação de reabilitação urbana sistemática, tem ainda como imediata 

consequência a declaração de utilidade pública da expropriação ou da venda 

forçada dos imóveis existentes ou, bem assim, da constituição de servidões.  

As entidades gestoras das operações de reabilitação urbana podem 

corresponder ao próprio município ou a entidades do sector empresarial local 

existentes ou a criar25. Se estas entidades gestoras de tipo empresarial tiverem 

por objeto social exclusivo a gestão de operações de reabilitação urbana, 

                                                           
25 «Artigo 37.º , n.º1: “ É aplicável às empresas do setor empresarial local a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º o regime 

jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, com exceção do 
disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 20.º, no artigo 32.º e no n.º 1 do artigo 62.º daquele diploma”. 
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revestem a qualidade de “sociedades de reabilitação urbana”, admitindo-se, em 

casos excecionais, a participação de capitais do Estado nestas empresas 

municipais. Em qualquer caso, cabe ao município, sempre que não promova 

diretamente a gestão da operação de reabilitação urbana, determinar os 

poderes da entidade gestora, por via do instituto da delegação de poderes, 

sendo certo que se presume, caso a entidade gestora revista a qualidade de 

sociedade de reabilitação urbana e o município nada estabeleça em contrário, 

a delegação de determinados poderes na gestora.  

O papel dos intervenientes públicos na promoção e condução das medidas 

necessárias à reabilitação urbana surge melhor delineado, não deixando, no 

entanto, de se destacar o dever de reabilitação dos edifícios ou frações a cargo 

dos respetivos proprietários. No que concerne a estes últimos, e aos demais 

interessados na operação de reabilitação urbana, são reforçadas as garantias 

de participação, quer ao nível das consultas promovidas aquando da 

delimitação das áreas de reabilitação urbana e da elaboração dos instrumentos 

de estratégia e programação das intervenções a realizar quer no âmbito da 

respetiva execução. A este respeito, é devidamente enquadrado o papel dos 

diversos atores públicos e privados na prossecução das tarefas de reabilitação 

urbana. De modo a promover a participação de particulares neste domínio, 

permite-se às entidades gestoras o recurso a parcerias com entidades 

privadas, as quais podem ser estruturadas de várias formas, desde a 

“concessão da reabilitação urbana” à “administração conjunta entre entidade 

gestora e proprietários”.  

Relevante nesta disciplina é a regulação dos planos de pormenor de 

reabilitação urbana26, como modalidade específica de planos de pormenor, 

quer no que respeita ao seu conteúdo material e documental quer no que diz 

respeito às regras procedimentais de elaboração e acompanhamento. Procura-

se ainda a devida articulação com os planos de pormenor de salvaguarda do 

património cultural. O objetivo visado é, sobretudo, o de permitir uma melhor 

integração entre as políticas de planeamento urbanístico municipal e as 

                                                           
26 Já previstos no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, desde o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, e hoje 
constantes do Decreto-Lei n.º80/2015, de 14 de maio. 
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políticas de reabilitação respetivas, sendo, em qualquer caso, de elaboração 

facultativa.  

A aprovação dos planos de pormenor de reabilitação urbana habilita à dispensa 

de audição das entidades públicas a consultar no âmbito dos procedimentos de 

controlo prévio das operações urbanísticas na área de intervenção do plano 

sempre que aquelas entidades hajam dado parecer favorável ao mesmo. Trata-

se de uma significativa simplificação dos procedimentos de licenciamento e 

comunicação prévia das operações urbanísticas.  

Também o controlo de operações urbanísticas realizadas em área de 

reabilitação urbana é objeto de um conjunto de regras especiais consagradas 

no presente regime jurídico. Destaque-se, neste aspeto, a possibilidade de 

delegação daqueles poderes por parte dos municípios nas entidades gestoras, 

expressa ou tacitamente, o que se faz também acompanhar de um conjunto de 

regras procedimentais destinadas a agilizar os procedimentos de licenciamento 

quando promovidos por entidades gestoras.  

No que respeita aos instrumentos de política urbanística, procura reunir-se as 

diversas figuras que se encontravam dispersas na legislação em vigor, 

agrupando-se os mecanismos essenciais à materialização das escolhas 

públicas em matéria de reabilitação. Recuperando um instituto com tradições 

antigas na legislação urbanística portuguesa, temos hoje a previsão legal da 

venda forçada de imóveis. Ele obriga os proprietários que não realizem as 

obras e trabalhos ordenados à sua alienação em hasta pública, permitindo 

assim a sua substituição por outros que, sem prejuízo da sua utilidade 

particular, estejam na disponibilidade de realizar a função social da 

propriedade. O procedimento de venda forçada é construído de forma próxima 

ao da expropriação, consagrando-se as garantias equivalentes às previstas no 

Código das Expropriações e garantindo-se o pagamento ao proprietário de um 

valor nunca inferior ao de uma justa indemnização. Para além de instrumentos 

jurídicos tradicionalmente utilizados no domínio do direito do urbanismo (por 

exemplo a expropriação, a constituição de servidões ou a reestruturação da 

propriedade), permite-se ainda aos municípios a criação de um regime especial 

de taxas, visando-se assim criar um incentivo à realização de operações 

urbanísticas. A participação de interessados e a concertação de interesses 
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merece uma regulação pormenorizada. Trata-se especificamente dos direitos 

dos ocupantes de edifícios ou frações. Finalmente, o atual regime trata da 

matéria do financiamento, que é um aspeto essencial na lógica da eficácia das 

disposições para a real efetivação da reabilitação urbana. Este tema não é 

objeto de regulamentação exaustiva, mas não deixa de ser relevante o facto de 

se prever aqui a “possibilidade de concessão de apoios financeiros por parte do 

Estado e dos municípios às entidades gestoras”, permitindo-se também a 

criação de “fundos de investimento imobiliário” para a reabilitação urbana.  

Neste âmbito, há deveres quer das administrações públicas, quer dos 

particulares. Ao Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais incumbe 

assegurar a promoção das medidas necessárias à reabilitação de áreas 

urbanas que necessitem disso27. Os proprietários de edifícios ou de frações 

têm a obrigação de proceder à reabilitação, realizando todas as obras 

necessárias à manutenção ou reposição da sua segurança, salubridade e 

arranjo estético, além do mais que se imponha para cumprir o RJRU, pelo que, 

quer estes quer os titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre edifício 

ou frações não podem, dolosa ou negligentemente, provocar ou agravar uma 

situação de falta de segurança ou de salubridade, provocar a sua deterioração 

ou prejudicar o seu arranjo estético28. 

Com a reabilitação urbana pretende-se, em geral, contribuir, de forma 

articulada, para assegurar a reabilitação dos tecidos urbanos degradados ou 

em degradação. Mas não só. Abrange ainda outros tipos de intervenções. Por 

um lado, quando a edificações, a realização de operações em edifícios que se 

encontrem degradados ou funcionalmente inadequados e a melhoria das 

condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e 

dos espaços não edificados, designadamente com o desenvolvimento de novas 

soluções de acesso a uma habitação condigna. Por outro, também tem um 

papel a desempenhar no que concerne à defesa do património cultural e 

ambiente: a proteção e promoção da valorização do património cultural, com a 

defesa de valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de 

identidade, diferenciação e competitividade urbana e a promoção da 

                                                           
27 Artigo 5.º 
28 Artigo 6.º 
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sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços urbanos, 

designadamente com a requalificação de espaços verdes, espaços urbanos e 

equipamentos de utilização coletiva;  

E, em geral, quanto às áreas urbanas: o fomento da revitalização urbana 

orientada por objetivos estratégicos de desenvolvimento urbano, em que as 

ações de natureza material sejam concebidas de forma integrada e ativamente 

combinadas na sua execução com intervenções de natureza social e 

económica; a integração funcional e a diversidade económica e sociocultural 

nos tecidos urbanos existentes; a requalificação e integração das áreas 

urbanas especialmente vulneráveis, em ordem a apoiar a inclusão social e a 

coesão territorial; a recuperação de espaços urbanos funcionalmente 

obsoletos, promovendo o seu potencial para atrair funções urbanas inovadoras 

e competitivas; a modernização das infraestruturas urbanas, com a igualização 

tendencial de oportunidades dos cidadãos no acesso às infraestruturas, 

equipamentos, serviços e funções urbanas e a melhoria geral da mobilidade, 

nomeadamente através de uma melhor gestão da via pública e dos demais 

espaços de circulação, e a criação e melhoria das acessibilidades para 

cidadãos com mobilidade condicionada e fomentar a adoção de critérios de 

eficiência energética em edifícios públicos e privados. 

Vejamos, mais em pormenor, o regime em causa. 

 

2.3. Tipologia de planeamento reabilitador, execução de 

operações de reabilitação sistemática, programa estratégico e 

delimitação de unidades de intervenção 

 

Qual a tipologia de planeamento das operações de reabilitação urbana? Temos 

operações de reabilitação urbana simples e operações de reabilitação urbana 

sistemática. A execução das operações de reabilitação urbana simples passa 

por ações de reabilitação de edifícios tendentes à execução de uma operação 

realizada preferencialmente pelos proprietários e titulares de outros direitos, 

ónus e encargos. Esta execução simples é orientada por uma estratégia de 

reabilitação urbana, que deve, sem prejuízo do tratamento de outras matérias 
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que sejam tidas como relevantes, apresentar as opções estratégicas de 

reabilitação da área de reabilitação urbana, compatíveis com as opções de 

desenvolvimento do município.  

Com ela, deve ser estabelecida algumas obrigações e prioridades: estipular o 

prazo de execução da operação de reabilitação urbana; definidas as 

prioridades e especificados os objetivos a prosseguir na execução da operação 

de reabilitação urbana; determinado o modelo de gestão da área de 

reabilitação urbana e de execução da respetiva operação de reabilitação 

urbana; apresentado o quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação 

executadas pelos proprietários e demais titulares de direitos e propor soluções 

de financiamento das ações de reabilitação; explicitadas as condições de 

aplicação dos instrumentos de execução de reabilitação urbana; identificados 

os poderes delegados na entidade gestora, no caso o município não 

desempenhar diretamente as funções de entidade gestora (neste caso, 

juntando cópia do ato de delegação praticado pelo órgão delegante), os 

poderes que não se presumem delegados (quando as funções de entidade 

gestora sejam assumidas por uma sociedade de reabilitação urbana), e 

mencionar, se for o caso, a necessidade de elaboração, revisão ou alteração 

de plano de pormenor de reabilitação urbana, além de traçar os objetivos 

específicos a prosseguir. 

A execução de operações de reabilitação urbana sistemática (sem prejuízo dos 

deveres de reabilitação de edifícios que impendem sobre os particulares e da 

iniciativa particular na promoção da reabilitação urbana), traduz-se em 

intervenções tendentes à execução de uma operação de reabilitação urbana 

ativamente promovida pelas entidades gestoras. Nesta modalidade, importa a 

sua aprovação ligada a causa de utilidade pública para efeitos da expropriação 

ou da venda forçada dos imóveis existentes na área abrangida e da 

constituição sobre os mesmos das servidões, necessárias à execução da 

operação de reabilitação urbana. Aqui entram em funcionamento os novos 

conceitos de planeamento e “de programação”.  

As operações de reabilitação urbana sistemáticas são orientadas por um 

programa estratégico de reabilitação urbana. Este programa obedece a certas 

exigências mínimas, tais como: a apresentação das opções estratégicas de 
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reabilitação e de revitalização da área de reabilitação urbana, compatíveis com 

as opções de desenvolvimento do município (sem prejuízo do tratamento de 

outras matérias que sejam tidas como relevantes); o estabelecimento do prazo 

de execução da operação de reabilitação urbana; definir as prioridades e 

especificar os objetivos a prosseguir na execução da operação de reabilitação 

urbana; o estabelecimento do programa da operação de reabilitação urbana, 

identificando as ações estruturantes de reabilitação urbana a adotar 

(distinguindo, nomeadamente, as que têm por objeto os edifícios, as 

infraestruturas urbanas, os equipamentos, os espaços urbanos e verdes de 

utilização coletiva, e as atividades económicas; a indicação do modelo de 

gestão da área de reabilitação urbana e de execução da operação de 

reabilitação urbana; a enunciação de um quadro de apoios e incentivos às 

ações de reabilitação executadas pelos proprietários e demais titulares de 

direitos e propor soluções de financiamento das ações de reabilitação; a 

descrição de um programa de investimento público onde se discriminem as 

ações de iniciativa pública necessárias ao desenvolvimento da operação e a 

definição do programa de financiamento da operação de reabilitação urbana 

(incluindo uma estimativa dos custos totais da execução da operação e a 

identificação das fontes de financiamento). E também, naturalmente, no caso 

em que não seja o município a assumir diretamente as funções de entidade 

gestora da área de reabilitação urbana, a identificação dos poderes que são 

delegados na entidade gestora (juntando cópia do ato de delegação praticado 

pelo respetivo órgão delegante), e, quando as funções de entidade gestora 

sejam assumidas por uma sociedade de reabilitação urbana, a enunciação dos 

poderes que não se presumem delegados, indicando, se for o caso, a 

necessidade de elaboração, revisão ou alteração de plano de pormenor de 

reabilitação urbana e definir os objetivos específicos a prosseguir.  

O programa estratégico de reabilitação urbana pode prever unidades de 

execução ou intervenção da operação de reabilitação urbana e definir os 

objetivos específicos a prosseguir no âmbito de cada uma delas. A delimitação 

da área de reabilitação urbana, o programa estratégico de reabilitação urbana, 

o programa da unidade de intervenção, a elaboração, revisão ou alteração de 

plano de pormenor de reabilitação urbana e os termos da sua execução podem 
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ser, conjunta ou isoladamente, objeto de programa de ação territorial, a 

celebrar nos termos previstos no RJIGT29.  

No âmbito da reabilitação urbana sistemática em áreas de reabilitação urbana, 

que correspondem à área de intervenção de plano de pormenor de reabilitação 

urbana, podem ser delimitadas unidades de execução, nos termos do RJIGT, 

embora com especificidades. Estas operações devem ser aprovadas através 

de instrumento próprio, podendo ser delimitadas unidades de intervenção 

(fixação em planta cadastral dos limites físicos do espaço urbano a sujeitar a 

intervenção, com identificação de todos os prédios abrangidos, podendo 

corresponder à totalidade ou a parte da área abrangida por aquela operação 

ou, em casos de particular interesse público, a um edifício). Esta delimitação de 

unidades de intervenção é facultativa. Não é condição da execução da 

operação de reabilitação urbana, sem prejuízo de poder constituir um 

pressuposto do recurso a determinadas modalidades de execução de 

operações de reabilitação urbana sistemática em parceria com entidades 

privadas.  

As unidades de intervenção devem ser delimitadas de forma a assegurar um 

desenvolvimento urbano harmonioso, a justa repartição de benefícios e 

encargos pelos proprietários abrangidos e a coerência na intervenção, bem 

como a possibilitar uma intervenção integrada em vários imóveis que permita 

uma utilização racional dos recursos disponíveis e a criação de economias de 

escala. O ato de delimitação de unidades de intervenção inclui um programa de 

execução. Este deve, nomeadamente explicar sumariamente os fundamentos 

subjacentes à ponderação dos diversos interesses públicos e privados 

relevantes. E tem de identificar os edifícios a reabilitar, o seu estado de 

conservação e a extensão das intervenções a efetivar. Deve identificar os 

proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos, ou então, se for o 

caso, mencionar que eles são desconhecidos. Tem de definir e calendarizar as 

várias ações de reabilitação urbana a adotar no âmbito da unidade de 

intervenção, distinguindo, nomeadamente, as que têm por objeto os edifícios, 

as infraestruturas urbanas, os equipamentos, os espaços urbanos e verdes de 

                                                           
29 Artigo 73.º-A. 
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utilização coletiva e as atividades económicas. Oura exigência prende-se com 

a enunciação do financiamento da operação no âmbito da unidade de 

execução e a especificação do regime de execução dessa operação a utilizar 

na unidade de intervenção.  

A delimitação de unidades de intervenção é da competência da entidade 

gestora, no caso de se pretender efetuar a delimitação de unidades de 

intervenção nos termos previstos no programa estratégico de reabilitação 

urbana ou da câmara municipal, sob proposta da entidade gestora se esta for 

distinta do município, nos demais casos. Neste âmbito da reabilitação urbana 

sistemáticas, os proprietários de edifícios ou frações inseridos em área de 

reabilitação urbana, podem propor a delimitação de unidades de intervenção ou 

de execução relativamente à área abrangida pelos edifícios ou frações de que 

são titulares. Para este efeito, devem apresentar um requerimento (instruído 

com o projeto de delimitação da unidade de intervenção ou de execução e com 

o projeto de programa de execução) ao órgão competente para a aprovação da 

delimitação. Esta delimitação das unidades de execução segue o procedimento 

estabelecido no RJIGT, com as necessárias adaptações. A delimitação de 

unidades de intervenção ou de execução por iniciativa dos proprietários 

constitui a entidade gestora no dever de ponderar a execução da operação nos 

termos do regime da administração conjunta. 

 

2.4. Enquadramento orgânico do procedimento reabilitador 

 

Neste domínio, importa enquadrar a intervenção das entidades gestoras. O 

município pode optar entre assumir diretamente a gestão de uma operação de 

reabilitação urbana ou definir como entidade gestora uma empresa do setor 

empresarial local30. No caso de existir um excecional interesse público na 

                                                           
30 Artigo 36.º. Estas podem ser sociedades de reabilitação urbana regidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2004, de 7 de maio. No caso da 
entidade gestora delegatária ser apenas uma empresa do setor empresarial local, o cabe ao município delegar nesta entidade os seus 

poderes, que devem acompanhar a estratégia de reabilitação urbana ou do programa estratégico de reabilitação urbana, 

presumindo-se delegados os poderes referentes ao desenvolvimento dos procedimentos de licenciamento e de comunicação prévia 
de operações urbanísticas compreendidas nas ações de reabilitação de edifícios ou frações localizados em área de reabilitação 

urbana e no licenciamento e admissão de comunicação prévia de operações urbanísticas e autorização de utilização, adoção de 

medidas de tutela da legalidade urbanística, cobrança de taxas e receção das cedências ou compensações devidas, a menos que haja 
indicação em contrário constante da estratégia de reabilitação urbana ou do programa estratégico de reabilitação urbana. Estas 

entidades do setor empresarial local delegatárias ficam investidas nas funções de entidade gestora e nos poderes que lhes sejam 

delegados, desde o início da vigência da área de reabilitação urbana e cabe-lhes diretamente emitir diretrizes ou instruções 
relativamente às operações de reabilitação urbana assim como definir as modalidades de verificação do cumprimento das ordens ou 
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participação de capitais do Estado nestas sociedades de reabilitação urbana31 

e tal ser efetivado, o exercício dos poderes da entidade gestora dependem do 

protocolo efetivado entre o Estado e o município. Neste caso, nas sociedades 

de reabilitação, tal rege-se ou pelo regime do setor empresarial local, se a 

maioria do capital social for seu, ou pelo regime do setor empresarial do 

Estado, se o capital maioritário for detido pelo Estado. No caso de a câmara 

municipal pretender que seja uma empresa municipal a assumir a qualidade de 

entidade gestora, deve designá-la no ato de aprovação da operação de 

reabilitação urbana. Estas empresas municipais podem assumir as funções de 

entidade gestora em mais do que uma operação de reabilitação urbana 

sistemática e cumular a gestão de uma ou mais operações de reabilitação 

urbana simples.  

Se as obras de execução das operações necessárias incidirem sobre bens do 

domínio municipal, público ou privado, o município passa a ser representado 

pela entidade gestora no exercício dos direitos referentes a esses bens. Estas 

sociedades têm de ser extintas logo que concluídas todas as operações de 

reabilitação urbana a seu cargo, se ocorrer a caducidade da delimitação da 

área ou de todas as áreas de reabilitação urbana em que a sociedade de 

reabilitação urbana opera ou estão a seu cargo. 

Consideram-se equiparadas às áreas de reabilitação urbana as zonas de 

intervenção das sociedades de reabilitação urbana, 32equiparando-se as 

unidades de intervenção com documentos estratégicos aprovados às unidades 

de intervenção.  

A reabilitação urbana nestas zonas de intervenção é prosseguida pelas 

sociedades de reabilitação urbana já constituídas, que assumem a qualidade 

de entidade gestora mas então há especificidades em relação ao regime 

normal: a reabilitação urbana nas zonas de intervenção das sociedades de 

                                                                                                                                                                          
instruções que emita. No caso de serem empresas municipais, o regime jurídico aplicável é a Lei n.º 53-F/2006, de 29.12, com as 
alterações das Leis n.os 67-A/2007, de 31.12, 64-A/2008, de 31.12, e 55/2011, de 15.11. 
31 Artigo 79.º, n.º1: As anteriores “sociedades de reabilitação urbana” (do Decreto-Lei n.º 104/2004, de 7 de maio) prosseguem o seu 

objeto social até ao momento da sua extinção (artigo 38.º), a menos que sejam agora designadas como entidades gestoras em 
operações de reabilitação urbana, caso em que se regerão “pelo regime do setor empresarial local ou pelo regime do setor 

empresarial do Estado, consoante a maioria do capital social seja detida pelo município ou pelo Estado (n.º2), mas “O disposto nos 

n.os 1 e 2 do artigo 20.º e no artigo 32.º do regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, aprovado pela 
Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, não se aplica às sociedades previstas no n.º 1 que mantenham o seu objeto social e que, em virtude 

de uma alteração no conjunto das participações de natureza pública, passem a integrar o setor empresarial local, designadamente por 

transferências da entidade titular.” 
32 Delimitadas segundo o Decreto-Lei n.º 104/2004, de 7 de maio. 
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reabilitação urbana é enquadrada pelos instrumentos de programação e de 

execução aprovados de acordo com o Decreto-Lei n.º 104/2004, de 7 de maio, 

designadamente os documentos estratégicos das unidades de intervenção;  

As sociedades de reabilitação urbana consideram-se investidas nos poderes de 

reabilitação quer para a totalidade da zona de intervenção33, que nas áreas das 

unidades de intervenção com documentos estratégicos aprovados34; sem 

prejuízo dos contratos de reabilitação celebrados nos termos do Decreto-Lei n.º 

104/2004 serem equiparados aos contratos de reabilitação urbana regulados 

no RJUE. Mas os municípios ficaram obrigados a aprovar a estratégia de 

reabilitação urbana ou o programa estratégico de reabilitação urbana das 

zonas de intervenção e dar o subsequente seguimento ao procedimento, 

convertendo a zona de intervenção das sociedades de reabilitação urbana em 

uma ou mais áreas de reabilitação urbana. No entanto, esta aprovação não 

impede que a conversão da zona de intervenção das sociedades de 

reabilitação urbana fosse feita faseadamente, nos casos em que o município 

optasse pela delimitação de mais de uma área de reabilitação urbana. Estas 

áreas da zona de intervenção que não sejam objeto do faseamento deixam de 

se reger pelo regime da RJUE.  

As sociedades de reabilitação urbana35 podem ser encarregadas pela câmara 

municipal para preparar o projeto de delimitação de áreas de reabilitação 

urbana36, ou para preparar o projeto de plano de pormenor e os elementos que 

o acompanham37. 

 

 

 

                                                           
33 N.º 1, artigo 44.º; alíneas a) e c) a e), n.º 1, artigo 54.º 
34 Alíneas b) e f) a i) do artigo 54.º 
35 Criadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 104/2004, de 7 de maio. 
36 N.º 3 do artigo 13.º 
37 N.º 3 do artigo 26.º.Sobre a constituição da propriedade horizontal, dispõe o RJRU que: “1.O termo de responsabilidade subscrito 
por técnico legalmente habilitado atestando que estão verificados os requisitos legais para a constituição da propriedade horizontal, 

acompanhado de comprovativo da sua apresentação ao município ou à entidade referida na alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º, quando 

for aplicável, vale como documento comprovativo de que as frações autónomas satisfazem os requisitos legais, para os efeitos do 
disposto no artigo 59.º do Código do Notariado.2-O termo de responsabilidade referido no número anterior deve: a) Identificar o 

titular da autorização de utilização; b) Identificar o edifício e as frações autónomas, bem como as respetivas áreas; c) Indicar o fim a 

que se destinam as frações autónomas; d) Declarar que estão cumpridos os requisitos legais para a constituição da propriedade 
horizontal.3-O modelo do termo de responsabilidade referido nos números anteriores é aprovado por portaria dos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas das autarquias locais, da economia e do ordenamento do território. 4-Quando a entidade gestora 

for uma de entre as mencionadas na alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º, o termo de responsabilidade e o comprovativo da sua 
apresentação são disponibilizados ao município por meios eletrónicos. 
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2.5. Modelos de execução das operações de reabilitação  

 

Em termos de modelos de execução de operações de reabilitação urbana, 

estas podem ser realizadas ou por iniciativa dos particulares (artigo 39.º) ou por 

iniciativa das entidades gestoras. Como foi referido a operação de reabilitação 

urbana simples visa sobretudo a reabilitação do edificado, num quadro 

articulado de coordenação e apoio da sua execução, enquanto a operação de 

reabilitação urbana sistemática, a intervenção integrada de uma área para a 

reabilitação do edificado e para a qualificação das infraestruturas, dos 

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

ordem à requalificação e revitalização do tecido urbano, associada a um 

programa de investimento público. É em geral no âmbito de uma operação de 

reabilitação urbana sistemática que se desenvolve a estratégia de reabilitação 

urbana de uma área de reabilitação urbana. E quanto à regeneração urbana 

por iniciativa pública, ele sofreu um significativa alteração de ao paradigma, 

pois de um modelo anterior de conformação formal e rígida, temos agora uma 

atuação flexível e “desformalizada”, orientada essencialmente por uma 

preocupação operacional e de sustentabilidade financeira. De qualquer modo, 

na componente da reabilitação do edificado, elas devem ser promovidas pelos 

proprietários ou titulares de outros direitos, ónus ou encargos sobre os imóveis 

existentes na área abrangida pela operação.  

Mas podem também ser efetivadas pelos privados com o apoio da entidade 

gestora ou até através da modalidade de administração conjunta38. Na 

componente alargada de execução de reabilitação urbana, as operações 

podem desenvolver-se ou diretamente pela entidade gestora, ou através de 

administração conjunta ou através de parcerias públicas com entidades 

privadas (estas só em operações de reabilitação urbana sistemática, no âmbito 

de unidade de intervenção ou de execução) e concretizadas através de 

concessão da reabilitação ou contrato de reabilitação urbana.  

Quanto à modalidade de Administração conjunta, a entidade gestora pode 

executar a operação ou uma parte dela associando-se com os proprietários (e 

                                                           
38 N.º 2, artigo 11.º. 
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titulares de outros direitos, ónus e encargos relativos aos imóveis existentes na 

área abrangida pela operação), recorrendo ao respetivo regime jurídico 

constante de decreto regulamentar. A execução da operação de reabilitação 

urbana promovida pela entidade gestora permite-lhe recorrer a parcerias com 

entidades privadas (concessão ou contrato de reabilitação urbana). O 

município, para promover operações de reabilitação urbana sistemática, pode 

concessionar a reabilitação (RJIGT), para a execução de planos municipais de 

ordenamento do território, quer por sua iniciativa quer a solicitação da entidade 

gestora. Esta concessão é feita no âmbito das unidades de intervenção ou das 

unidades de execução e é precedida de procedimento adjudicatório, devendo o 

caderno de encargos especificar as obrigações mínimas do concedente e do 

concessionário ou os parâmetros a concretizar nas propostas. A formação e 

execução do contrato de concessão regem-se pelo Código dos Contratos 

Públicos. 

Todas as medidas de tutela da legalidade urbanística, previstas no RJUE, são 

delegáveis na entidade gestora, a quem passará a caber a cobrança de taxas e 

a arrecadação das compensações devidas39. 

 

2.6. Poderes da entidade gestora 

 

A entidade gestora de uma operação de reabilitação urbana sistemática (com 

precedência se possível de negociação prévia com todos os interessados em 

ordem a assumirem o compromisso de reabilitação dos imóveis) pode celebrar 

contratos de reabilitação urbana, regido pelo Código dos Contratos Públicos, 

com entidades públicas ou privadas, para procederem à elaboração, 

coordenação e execução de projetos de reabilitação numa ou em várias 

unidades de intervenção ou de execução. O contrato pode prever a 

transferência para a entidade contratada dos direitos de comercialização dos 

imóveis reabilitados e de obtenção dos proventos e, nomeadamente, a 

aquisição do direito de propriedade ou a constituição do direito de superfície 

sobre os bens a reabilitar por esta, ou a atribuição de um mandato para a 

venda destes bens por conta da entidade gestora. Estes contratos devem 

                                                           
39 Regulamentos municipais e artigo 67.º RJRU. 
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regular a transferência para a entidade contratada da obrigação de aquisição 

dos prédios existentes na área em questão se essa aquisição se puder efetivar 

por via amigável, devendo o contrário ser comprovado por meios previstos no 

regime geral das expropriações no que concerne à preparação dos processos 

expropriativos que se revelem necessários para aquisição da propriedade pela 

entidade gestora. E deles devem constar a repartição dos encargos 

decorrentes das indemnizações devidas pelas expropriações. 

Os contratos enunciarão ainda: a obrigação de preparar os projetos de 

operações urbanísticas, a submeter a controlo prévio, de os submeter a 

controlo prévio, de promover as operações urbanísticas compreendidas nas 

ações de reabilitação e de requerer as devidas autorizações de utilização; os 

prazos em que as diferentes obrigações devem ser cumpridas; as 

contrapartidas a pagar pelas partes contratantes (em espécie ou em dinheiro); 

o cumprimento do dever de procurar chegar a acordo com os proprietários 

interessados na reabilitação do respetivo edifício ou fração sobre os termos da 

reabilitação dos mesmos e a cessão da posição contratual da entidade gestora 

a favor da entidade contratada, no caso de aquela ter já chegado a acordo com 

os proprietários, impendente sobre a entidade contratada; o dever de a 

entidade gestora ou da entidade contratada proceder ao realojamento 

temporário ou definitivo dos habitantes dos edifícios ou frações a reabilitar, 

atento o disposto sobre os direitos dos ocupantes de edifícios ou frações40; e 

as garantias de boa execução do contrato a prestar pela entidade contratada. 

No que diz respeito aos instrumentos de execução destas operações, importa 

analisar os poderes relativos ao seu controlo41. A entidade gestora da operação 

pode exercer, para efeitos da sua execução, os poderes de licenciamento e 

admissão de comunicação prévia de operações urbanísticas e autorização de 

utilização, inspeções e vistorias, adotar medidas de tutela da legalidade 

urbanística, cobrança de taxas e receção das cedências ou compensações 

devidas. Se não for o município a assumir as funções de entidade gestora da 

área de reabilitação, a entidade gestora apenas exerce os poderes delegados 

pelo município. Mas, se for necessário, pode requerer diretamente ao órgão 

                                                           
40  Artigo 73.º. 
41 Artigo 44.º 
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municipal o exercício dos demais. No caso da delegação de poderes, o órgão 

executivo da entidade gestora pode subdelegar no seu presidente as 

competências que, de acordo com o disposto no regime jurídico da 

urbanização e da edificação, são diretamente cometidas ao presidente da 

câmara municipal ou neste delegáveis pela câmara municipal. Estes poderes 

devem respeitar as pertinentes normas sobre a matéria, designadamente a 

obrigação de consulta a entidades externas, proteção do existente, 

responsabilidade e qualidade da construção. 

Em tudo que não esteja especificamente previsto no RJRU, as operações 

urbanísticas quanto à responsabilidade e qualidade da construção a realizar 

numa operação de reabilitação urbana têm de observar o RJUE (artigo 10.º: 

termo de responsabilidade) e os regimes jurídicos sobre a qualificação exigível 

aos técnicos42.  

Quanto ao controlo prévio destas operações urbanísticas, em tudo que não 

esteja regulado no RJRU, regem os procedimentos de licenciamento e de 

comunicação prévia disciplinadas no RJUE. Se a entidade gestora não for o 

município, as competências da câmara municipal e do seu presidente para a 

prática dos atos administrativos referentes aos vários procedimentos, em 

relação a imóveis localizados na respetiva área de reabilitação urbana, são 

delegáveis na entidade gestora da operação de reabilitação urbana, devendo a 

empresa municipal, sendo ela a gestora, enviar todos os elementos ser 

disponibilizados ao município por meios eletrónicos. O município pode delegar 

na entidade gestora as competências para ordenar e promover, em relação a 

imóveis localizados na área de reabilitação urbana, a realização de inspeções e 

vistorias de fiscalização (RJUE). 

 

2.7.Respeito e “desrespeito” das normas urbanísticas em 

vigor. Realização da garantia da proteção do existente 

 

                                                           
42 Os responsáveis pela coordenação, elaboração e subscrição de projeto, pelo desempenho das funções de direção de fiscalização 

de obra, incluindo os deveres e responsabilidades a que estão sujeitos, e ainda o exercício da atividades ligadas à construção e a 
outras profissões envolvidas nas operações urbanísticas de reabilitação urbana. 

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


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

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

175 

 

A realização das operações urbanísticas deve observar as normas legais e 

regulamentares que lhes sejam aplicáveis, designadamente as constantes de 

instrumentos de gestão territorial, do regime jurídico de proteção do património 

cultural, do regime jurídico aplicável à gestão de resíduos de construção e 

demolição e as normas técnicas de construção. Mas estão isentas de controlo 

prévio as operações urbanísticas promovidas pela entidade gestora que se 

reconduzam à execução da operação de reabilitação urbana, 

independentemente do tipo de operação. Mas a entidade gestora, se for 

entidade empresarial, deve informar a câmara municipal até 20 dias antes do 

início da execução das operações urbanísticas.  

Aplica-se o RJUE, naquilo em que o RJRU não disponha especificamente, à 

consulta a entidades externas que devam emitir parecer, autorização ou 

aprovação sobre o pedido formulado em procedimentos de licenciamento e 

comunicação prévia de operações urbanísticas ou de autorização de utilização 

de edifícios. A entidade gestora pode constituir uma comissão de apreciação 

para efeito dos diferentes procedimentos. Ela será composta pelas entidades 

que devem legalmente pronunciar-se sobre os pedidos formulados nesses 

procedimentos, a cujas reuniões podem assistir quer o município quer a 

entidade gestora. 

Os pareceres, autorizações e aprovações que as entidades representadas na 

comissão de apreciação devam prestar são consignados na ata da reunião da 

comissão, assinada por todos os membros presentes na reunião (com menção 

expressa da sua qualidade), considerando-se estes atos de apreciação ou de 

coonestação “a priori” ou “a posteriori” substituídos para todos os efeitos legais. 

Em caso de pronúncia desfavorável, as entidades consultadas devem indicar 

expressamente as razões da sua discordância e indicar, sempre que possível, 

quais as alterações que consideram necessárias para a viabilização do projeto. 

Nas área de reabilitação urbana (fora dos casos ligados ao respeito pelo 

princípio da proteção do existente, já em geral consagrado no regime geral da 

urbanização e edificação, decreto-lei n.º555/99, e para além dos fundamentos 

previstos em geral neste RJUE), os requerimentos de licenciamento podem ser 

indeferidos ou as comunicações prévias ser rejeitadas se as operações forem 

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


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

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

176 

 

suscetíveis de causar um prejuízo manifesto à reabilitação do edifício ou à 

operação de reabilitação urbana da área em que se insere.  

No âmbito de aplicação do RJRU, se estiverem em causa obras de 

reconstrução ou alteração de edifício, desde que haja uma declaração dos 

autores dos projetos identificando as normas técnicas ou regulamentares em 

vigor não cumpridas, não pode ser recusada a emissão da licença ou a 

admissão de comunicação prévia com fundamento em normas legais ou 

regulamentares supervenientes à construção originária, nas condições da 

aplicação normal do princípio da proteção do existente. Ou seja, se estas 

operações não vierem originar ou agravar a desconformidade com as normas 

em vigor ou, de qualquer modo, tiverem como resultado a melhoria das 

condições de segurança e de salubridade da edificação, e desde que as 

opções de construção sejam adequadas à segurança estrutural e sísmica 

desse edifício.  

No caso de se tratar de obras de ampliação ou mesmo obras de construção 

para substituição de edifícios previamente existentes, desde que a não 

observância das normas em vigor fique devidamente fundamentada, o 

cumprimento de normas legais ou regulamentares supervenientes à construção 

originária também podem ser dispensadas desde que a realização destas 

obras posteriores levem a uma melhoria das condições de desempenho e 

segurança funcional, estrutural e construtiva da edificação, se se considerar 

que as opções de construção são adequadas à segurança estrutural e sísmica 

do edifício, e se o sacrifício decorrente do cumprimento das normas legais e 

regulamentares vigentes não for proporcionado face à desconformidade a criar 

ou a agravar pela sua efetivação.  

 

2.8.Procedimento simplificado de controlo prévio de operações 

urbanísticas 

 

Quando a entidade gestora da operação de reabilitação urbana é o município, 

pode ser criada uma unidade orgânica flexível, interna ao município, visando 
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especialmente a apreciação do procedimento simplificado de controlo prévio43, 

a qual integrará técnicos com competências funcionais para a análise de todo o 

procedimento de comunicação prévia, com a possibilidade de delegação ou 

subdelegação, consoante os casos, no dirigente desta “unidade” da 

competência para admitir ou rejeitar a comunicação prévia.  

Às operações urbanísticas de reabilitação urbana de edifícios ou frações 

conformes com o plano de pormenor de reabilitação nas situações m que o 

RJUE exige comunicação prévia, para além das regras especiais antes 

enunciadas, aplica-se o regime subsidiário para o procedimento de 

comunicação prévia do RJUE com certas especialidades a considerar em 

vários aspetos. Assim, a comunicação (elaborada segundo o modelo aprovado 

por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das autarquias 

locais, da economia e do ordenamento do território) deve ser apresentada ao 

município acompanhada dos elementos instrutórios da comunicação prévia 

regulados por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do 

ordenamento do território e da administração local. Neles se incluindo 

obrigatoriamente o termo de responsabilidade subscrito por técnico legalmente 

habilitado que ateste o cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis44. Se o município não exercer diretamente as funções de entidade 

gestora, tem de remeter de imediato (por meios eletrónicos), esta comunicação 

à entidade gestora, notificando o interessado desse facto no prazo de cinco 

dias úteis. A realização de consultas e a solicitação de qualquer parecer, 

autorização ou aprovação a entidades externas ou a serviços da organização 

autárquica municipal não é obrigatória. No entanto, nada impede que a 

entidade gestora possa, a título meramente facultativo e não vinculativo, 

realizar consultas ou solicitar pareceres às entidades externas ou aos serviços 

da organização autárquica municipal que considere adequados, para obtenção 

de esclarecimentos. Em qualquer caso, não pode ser efetuada a demolição 

total ou parcial de património cultural imóvel classificado ou em vias de 

classificação sem prévia e expressa autorização da administração do 

                                                           
43 Alínea a) do artigo 7.º; artigos 8.º e 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro. 
44 N.º 4, artigo 35.º. 
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património cultural competente45. Isto, exceto se estiver em causa património 

cultural imóvel cuja demolição total ou parcial tenha sido objeto de pronúncia 

favorável por parte da referida administração em sede de elaboração do 

correspondente plano de pormenor de reabilitação urbana (n.º 6, artigo 28.º) 

Quanto à aplicação da proteção do existente, atrás em geral enunciada, a 

admissão da comunicação prévia de obras segundo o procedimento 

simplificado de controlo prévio para reconstrução ou alteração de edifícios não 

podem ser recusadas com fundamento em normas legais ou regulamentares 

supervenientes à construção originária, desde que tais operações respeitem o 

regime normal de densificação o principio do existente (nº1, artigo51.º), o que o 

termo de responsabilidade fundamentado exigido ao técnico autor do projeto 

legalmente habilitado deve comprovar.  

 

2.9. Autorização de utilização 
 

Concluída a operação urbanística, no todo ou em parte, aplica-se à autorização 

de utilização de edifício ou sua fração, quando legalmente exigida, o disposto 

no RJUE, com as especialidades do RJRU. Os termos de responsabilidade46 

devem conter as declarações previstas no RJUE, e ainda identificar o titular da 

autorização de utilização, identificar o edifício ou a fração autónoma a que 

respeita, indicar o uso a que se destina o edifício ou a fração autónoma e 

declarar que estão cumpridos os requisitos legais para a constituição da 

propriedade horizontal, quando aplicável. Não sendo determinada a realização 

da vistoria no prazo de 10 dias úteis a contar da receção do requerimento de 

autorização de utilização devidamente instruído, o termo de responsabilidade, 

acompanhado daquele requerimento e do comprovativo da apresentação de 

ambos à entidade gestora, vale como autorização de utilização, substituindo o 

alvará de utilização (n.º 3, artigo 74.º RJUE).  

 

 

                                                           
45 Artigo 49.º, Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 
46 Regulados pelos artigos 62.º a 64.º; n.os 1 e 2, artigo 63.º do RJUE. 
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2.10. Instrumentos de política urbanística. Execução de política 

urbanística. Empreitada única. Demolição. Direito de 

preferência. Arrendamento forçado. Servidões. Expropriação. 

Venda forçada. Reestruturação da propriedade 

 

A entidade gestora pode utilizar, consoante o tipo da operação de reabilitação 

urbana, os vários instrumentos de execução: a imposição da obrigação de 

reabilitar e obras coercivas, empreitada única, demolição de edifícios, direito de 

preferência, arrendamento forçado, servidões, expropriação, venda forçada e 

reestruturação da propriedade. O recurso a servidões, expropriações, vendas 

forçadas e reestruturações da propriedade apenas podem ser utilizados nas 

operações de reabilitação urbana sistemática. O recurso a servidões, 

expropriações, vendas forçadas e reestruturações da propriedade apenas pode 

ser utilizado nas operações de reabilitação urbana sistemática. Se as funções 

de entidade gestora não forem desempenhadas pelo município ela utilizará os 

instrumentos de execução objeto de delegação expressa ou tácita. Embora 

nada impeça que seja ela, face a ponderações funcionais, requeira diretamente 

ao órgão municipal competente para o exercício doutros poderes.  

Para a promoção da reabilitação de um conjunto de edifícios, a entidade 

gestora de uma operação de reabilitação pode recorrer a uma empreitada 

única. Se não houver oposição dos proprietários, a entidade gestora, em sua 

representação pode contratar e gerir a empreitada única, que pode incluir a 

elaboração do projeto e a execução, e mesmo constituir parte de um contrato 

de reabilitação. Mas, no caso de os proprietários entenderem opor-se à 

representação, então têm de contratar com ela as obrigações a que ficam 

adstritos no processo de reabilitação urbana (designadamente, no que 

concerne à fixação de prazos para efeitos de licenciamento ou comunicação 

prévia assim como para a execução das obras). 

A entidade gestora pode ordenar a demolição de edifícios se lhes faltar os 

requisitos de segurança e salubridade indispensáveis ao fim a que se destinam 

e a reabilitação nesse sentido for técnica ou economicamente inviável, 

aplicando, com as necessárias adaptações, o regime estabelecido geral do 
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RJUE47. A demolição total ou parcial total ou parcial não pode ser efetuada no 

caso de estarmos face a património cultural imóvel classificado ou em vias de 

classificação, sem a prévia e expressa autorização da administração do 

património cultural competente48. A aplicação deste regime de demolição não 

prejudica, caso se trate de imóvel arrendado, a aplicação do regime jurídico 

das obras em prédios arrendados49. 

A entidade gestora tem preferência nas transmissões a título oneroso, entre 

particulares, de terrenos, edifícios ou frações situados em área de reabilitação 

urbana, nos termos do RJIGT para o exercício pelo município sobre terrenos ou 

edifícios situados nas áreas do plano com execução programada e podendo 

ser exercido com a declaração de não-aceitação do preço convencionado. 

Tratando-se de património cultural imóvel classificado ou em vias de 

classificação ou de imóveis localizados nas zonas de proteção, este direito de 

preferência da entidade gestora cede perante os direitos de preferência dos 

comproprietários, Estado, Regiões Autónomas e municípios (pela ordem 

indicada), mesmo estes sem prejuízo dos direitos de preferência concedidos à 

Administração Pública pela legislação avulsa (LBPC). Mas o direito de 

preferência da entidade gestora, quando exista, apenas pode ser exercido caso 

ela entenda que o imóvel deve ser objeto de intervenção no âmbito da 

operação de reabilitação urbana, pelo que na declaração de preferência deve 

descriminar, nomeadamente, a intervenção de que o imóvel carece e o prazo 

dentro do qual pretende executá-la. No caso de declaração de não-aceitação 

do preço, assiste às partes do contrato (primeiro ao vendedor e depois ao 

comprador), o direito de reversão do bem quando não seja promovida a 

intervenção constante da declaração de preferência, aplicando-se 

adaptadamente o Código das Expropriações e o direito de preferência na 

primeira alienação do bem. 

Depois da conclusão das obras realizadas pela entidade gestora, o proprietário 

tem o prazo de quatro meses para proceder ao ressarcimento integral das 

despesas feitas por ela com o edifício ou fração. Ou, então, para o dar de 

arrendamento pelo prazo mínimo de cinco. Neste caso, deve afetar os 

                                                           
47 Artigos 89.º a 92.º 
48 Aplicam-se as regras do artigo 49.º da LBPC. 
49 Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 306/2009, de 23 de outubro. 

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


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

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

181 

 

montantes das rendas ao seu ressarcimento. Se assim não fizer, a entidade 

gestora pode arrendar o prédio diretamente, mediante concurso público, por 

esse prazo de cinco anos, que é renovável, sendo necessário50. Este 

arrendamento não impede o exercício da preferência nas posteriores 

alienações ou locações de edifício ou da fração que foi objeto da ação de 

reabilitação. É aplicável à relação entre os titulares dos contratos de 

arrendamento e a entidade gestora o regime de compensação51.  

Podem ser constituídas servidões administrativas que sejam necessárias para 

a reinstalação e o funcionamento das atividades localizadas nas zonas de 

intervenção, as quais se regem (de modo adaptado) pelo regime da 

expropriação. E podem ser expropriados terrenos, edifícios e frações que 

sejam necessários à execução da operação de reabilitação urbana. Isto, 

apenas na estrita medida em que respeite o princípio da proporcionalidade 

(ato, em si e no seu conteúdo concreto, necessário, adequado e proporcional, 

atendendo aos interesses públicos e privados em presença). Pode também 

promover-se a expropriação por utilidade pública de edifícios e de frações se 

os proprietários não cumprirem a obrigação de promover a sua reabilitação, 

após notificação nesse sentido (n.º 1 do artigo 55.º), ou não responderem à 

notificação alegando que não podem ou não querem realizar as obras e 

trabalhos ordenados.  

A expropriação por utilidade pública inerente à execução da operação de 

reabilitação urbana rege-se pelo Código das Expropriações, com 

especificidades, que vão desde a competência para a emissão da resolução de 

expropriar que é da entidade gestora, a competência para a emissão do ato 

administrativo que individualize os bens a expropriar que é da câmara 

municipal ou do órgão executivo da entidade gestora, consoante tenha havido 

ou não delegação do poder de expropriação, quer o facto de estas 

expropriações possuírem caráter urgente. No caso de a expropriação se 

destinar a permitir a reabilitação de imóveis para a sua colocação no mercado, 

os expropriados têm direito de preferência sobre a alienação dos mesmos, 

mesmo que não haja perfeita identidade entre o imóvel expropriado e o imóvel 

                                                           
50 Nos termos do artigo 1096.º do Código Civil. 
51 Artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 306/2009, de 23 de outubro. 
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colocado no mercado. Se existir mais do que um expropriado a querer exercer 

a preferência, procede-se a licitação, revertendo a diferença entre o preço 

inicial e o preço final para os expropriados, na proporção das suas 

indemnizações. 

Se os proprietários não cumprirem a obrigação de reabilitar ou responderem à 

notificação alegando que não podem ou não querem realizar as obras e 

trabalhos indicados, a entidade gestora pode, em alternativa à expropriação, 

proceder à venda do edifício ou fração em hasta pública. Esta operação 

efetivar-se-á a favor de quem oferecer o “melhor preço” e se dispuser a cumprir 

a obrigação de reabilitação no prazo inicialmente estabelecido para o efeito 

(contado desde a data da arrematação), tendo a entidade gestora e o município 

um direito de preferência nessa alienação. Caso haja que proceder à venda 

forçada de imóveis constituídos em propriedade horizontal, apenas podem ser 

objeto de venda forçada as frações autónomas, ou partes passíveis de ser 

constituídas em frações autónomas, necessárias à realização da obrigação de 

reabilitar, financiando-se as obras do imóvel com a venda forçada destas e 

mantendo o proprietário o direito de propriedade das demais. Para efeitos 

desta venda52, a entidade gestora emite uma resolução fundamentada de 

promoção de venda forçada, notificada nos termos do Código das 

Expropriações para a resolução de expropriar e requerimento da declaração de 

utilidade pública, com as devidas adaptações, devendo sempre indicar o valor 

base do edifício ou fração resultante de avaliação promovida nos termos e de 

acordo com os critérios nela previstos. O proprietário tem o direito de alienar o 

edifício ou fração em causa a terceiro no prazo de 20 dias53, e o de dizer o que 

se lhe oferecer sobre a proposta de valor base apresentada, no mesmo prazo, 

podendo apresentar contraproposta fundamentada em relatório elaborado por 

perito da sua escolha. Para efeitos do exercício deste direito de alienação do 

bem, o proprietário informa a entidade gestora da intenção de alienação e, 

antes de esta ocorrer, da identidade do possível adquirente. A entidade gestora 

deve, no prazo de cinco dias contados a partir da receção da informação 

prevista na parte final da alínea anterior, notificar o possível adquirente da 

                                                           
52 A venda em hasta pública segue o procedimento previsto nos artigos 88.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, 

alterado pelas Leis n.os 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, com as devidas adaptações.  
53 N.º 5 do artigo 11.º do Código das Expropriações. 
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obrigação de reabilitação do edifício ou fração e do regime aplicável nos termos 

do RJRU. A alienação do bem só pode ocorrer após o possível adquirente ter 

sido notificado nos termos da alínea anterior. Caso o proprietário tenha 

apresentado contraproposta com um valor superior ao valor- base do edifício 

ou fração resultante da avaliação, entidade gestora promove uma tentativa de 

acordo sobre o valor-base da venda em hasta pública para a expropriação 

amigável e em geral aplica-se o régie d escrita mais abaixo sobre o montante 

pecuniário.A entidade gestora pode decidir iniciar o procedimento de venda em 

hasta pública, quando o proprietário estiver de acordo com o valor proposto 

pela entidade gestora ou não apresentar contraproposta. A decisão de início do 

procedimento de venda em hasta pública é notificada ao interessado54 e 

publicitada55. Se o arrematante ou o adquirente não começar a reabilitação do 

edifício ou fração no prazo de seis meses contado da arrematação ou da 

aquisição, ou, começando-a, não a concluir no prazo estabelecido, a entidade 

gestora deve proceder à expropriação do edifício ou fração ou retomar o 

procedimento de venda forçada, dando-se conhecimento da decisão ao 

primitivo proprietário; o arrematante ou o adquirente inadimplente não tem 

direito a receber um valor que exceda o montante que haja despendido na 

aquisição do edifício ou fração em causa, revertendo o excesso desse valor 

para o primitivo proprietário. Se, em qualquer das vendas em hasta pública, 

não comparecer licitante que arremate, a entidade gestora paga o preço em 

que o bem foi avaliado e reabilita-o por sua conta, no prazo inicialmente 

estabelecido para o efeito, contado da data da realização da hasta pública, sob 

pena de reversão para o primitivo proprietário56.  

                                                           
54 Segundo as regras do Código das Expropriações para a notificação da declaração de utilidade pública, com as devidas adaptações. 
55 Nos termos do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, alterado pelas Leis n.os 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 
30 de dezembro, para a venda de imóveis do Estado e dos institutos públicos em hasta pública, com as devidas adaptações. 
56 O direito de reversão cessa se tiver decorrido 20 anos sobre esta data, haja renúncia do expropriado ou a declaração de utilidade 

pública seja renovada, com fundamento em prejuízo grave para o interesse público, dentro do prazo de um ano a contar de 
verificação da inºercia da entidade gestora. A reversão deve ser requerida no prazo de três anos a contar da ocorrência do facto que a 

originou, sob pena de caducidade, de modo que, decorrido esse prazo, o expropriado, até ao final do prazo de 20 anos, tem o direito 

de preferência na primeira alienação dos bens. O acordo entre a entidade expropriante e o expropriado ou demais interessados sobre 
outro destino a dar ao bem expropriado ou sobre o montante do acréscimo da indemnização interpreta-se como renúncia aos direitos 

de reversão e de preferência. Se a entidade expropriante pretender alienar parcelas sobrantes, deve comunicar o projecto de 

alienação ao expropriado e demais interessados conhecidos cujos direitos não hajam cessado definitivamente, por carta ou ofício 
registado com aviso de recepção, com a antecedência mínima de 60 dias, findos os quais, não sendo exercido o direito de reversão 

ou, se for o caso, o direito de preferência, se entende que renunciam ao mesmo. No caso de nova declaração de utilidade pública ou 

de renovação da declaração anterior, o expropriado é notificado para optar pela fixação de nova indemnização ou pela atualização da 
anterior.  

Na hipºotese da realização de uma obra contínua (com configuração geométrica linear que, pela sua natureza, for susceptível de 

execução faseada ao longo do tempo, correspondendo a um projecto articulado, global e coerente) determinar a expropriação de 
bens distintos, o seu início em qualquer local do traçado faz cessar o direito de reversão sobre todos os bens expropriados, mas esta 
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Quanto ao montante pecuniário a entregar ao proprietário em caso de venda 

forçada, dispõe o RJRU que, nos casos em que o proprietário esteja de acordo 

com o valor proposto pela entidade gestora ou não tenha apresentado 

contraproposta, a entidade gestora entrega-lhe o produto da hasta pública, 

terminado assim o procedimento. Mas, caso o proprietário tenha apresentado 

uma contraproposta com um valor superior à proposta de valor-base 

apresentada pela entidade gestora, esta deve promover uma tentativa de 

acordo sobre o valor-base da venda em hasta pública (nos termos adaptados 

do Código das Expropriações para a expropriação amigável). Na falta de 

acordo, é aplicável de modo adaptado o Código das Expropriações para a 

expropriação litigiosa (designadamente, sobre a arbitragem, designação de 

árbitros, a arguição de irregularidades e recurso da decisão arbitral). Os prazos 

constantes do Código das Expropriações para a declaração de utilidade pública 

consideram-se reportados à resolução de promoção da venda forçada.  

Quanto ao valor do bem sujeito a venda forçada, o proprietário beneficia, de 

modo adaptado, de todas as garantias conferidas ao expropriado pelo Código 

das Expropriações, relativamente à justa indemnização (designadamente, 

quanto às formas de pagamento, pagamento dos juros e atribuição desse valor 

aos interessados.  

Fixado o valor-base da venda, a entidade gestora pode iniciar o procedimento 

de venda em hasta pública e, findo este, entrega o produto da venda ao 

proprietário. O início das obras de reabilitação do bem não pode ocorrer antes 

da realização da vistoria ad perpetuam rei memoriam. 

A entidade gestora da operação de reabilitação urbana pode promover a 

reestruturação da propriedade de um ou mais imóveis. Para tanto, pode 

efetivar a expropriação por utilidade pública da operação de reabilitação 

urbana, designadamente as faixas adjacentes contínuas, com a profundidade 

prevista nos planos municipais de ordenamento do território, destinadas a 

edificações e suas dependências, nos casos de abertura, alargamento ou 

regularização de ruas, praças, jardins e outros lugares públicos. Tal como pode 

expropriar os terrenos que, após as obras que justifiquem o seu 

                                                                                                                                                                          
solução ºe inaplicºavel se os trabalhos forem suspensos ou estiverem interrompidos por prazo superior a dois anos, contando-se o 
prazo de 3 anos a partir do final daquele. 
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aproveitamento urbano, não sejam assim aproveitados, sem motivo legítimo, 

no prazo de 12 meses a contar da notificação que, para esse fim, seja feita ao 

proprietário.Este poder expropriativo estende-se ainda aos terrenos destinados 

a construções adjacentes a vias públicas de aglomerados urbanos, se os 

proprietários, notificados para os aproveitarem em edificações, o não fizerem, 

sem motivo legítimo, no prazo de 12 meses a contar da notificação, assim 

como os prédios urbanos que devam ser reconstruídos ou remodelados, face a 

várias situações admitidas pelo RJRU: as suas pequenas dimensões, a 

posição fora do alinhamento ou as más condições de salubridade, segurança 

ou estética, se o proprietário, no mesmo prazo e também sem motivo legítimo, 

não der cumprimento a notificação para o efeito. Estes prazos são suspensos 

com o início do procedimento de licenciamento ou de comunicação prévia, 

sempre que estes procedimentos sejam aplicáveis, cessando a suspensão 

caso a realização da operação urbanística não seja licenciada ou admitida. O 

procedimento de expropriação, nos procedimentos de reestruturação da 

propriedade abarcando mais do que um edifício ou do que um terreno, deve ser 

precedido da apresentação aos proprietários de uma proposta de acordo para 

estruturação da compropriedade sobre o ou os edifícios que substituírem os 

existentes, e de uma proposta de aquisição (por via do direito privado, sem 

prejuízo do seu caráter urgente), dos bens a expropriar que revertam para o 

domínio público. 

 

2.11. Questões relacionadas com a conservação de prédios, 

prédios devolutos. Regime especial de taxas e compensações 

 

A entidade gestora pode requerer a determinação do nível de conservação de 

um prédio urbano ou de uma fração, compreendido numa área de reabilitação 

urbana, mesmo que não estejam arrendados. Caso seja atribuído a um prédio 

um nível de conservação 1 ou 2, a taxa do imposto municipal sobre imóveis 

pode ser agravada, de acordo com as normas para edifícios degradados.A 

entidade gestora pode identificar os prédios ou frações que devolutos, para 
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aplicação do regime de prédios devolutos (prédio urbano ou fração autónoma) 

para efeitos de aplicação da taxa do imposto municipal sobre imóveis57  

Pode ser estabelecido um regime especial de taxas municipais, em 

regulamento municipal, para incentivar a realização das operações urbanísticas 

em regime de reabilitação, de taxas municipais para incentivo à instalação, 

dinamização e modernização de atividades económicas, com aplicação restrita 

a ações enquadradas em operações de reabilitação urbana sistemática e de 

cálculo das compensações devidas ao município pela não cedência de áreas 

para implantação de infraestruturas urbanas, equipamentos e espaços urbanos 

e verdes de utilização coletiva58. Se forem adotados mecanismos de 

perequação compensatória no âmbito das operações de reabilitação urbana, 

podem ser constituídos fundos de compensação para receber e pagar essas 

compensações devidas pela aplicação desses mecanismos, cuja constituição e 

gestão pode ser passível de delegação na entidade gestora, se não for o 

município. 

 

2.12. Participação e concertação de interesses. Direitos dos 

ocupantes de edifícios ou frações 

 

Em princípio aplicam-se em termos de delimitação da legitimidade 

procedimental as regras fixadas no Código do Procedimento Administrativo. O 

RJRU considera interessados no âmbito dos seus procedimentos (cujo objeto é 

uma fração, um edifício ou um conjunto específico de edifícios), os proprietários 

e os titulares de outros direitos, ónus e encargos relativos ao edifício ou fração 

a reabilitar. Esta qualidade tem de ser comprovada através do registo predial, 

matriz predial ou títulos bastantes de prova, em que figurem como titulares dos 

direitos ou, sempre que se trate de prédios omissos ou haja manifesta 

desatualização dos registos e das inscrições, desde que sejam tidos como tais 

em termos públicos e notórios, e todos os que demonstrem ter um interesse 

pessoal, direto e legítimo relativamente ao objeto do procedimento e nessa 

                                                           
57 Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto em aplicação do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (Decreto-

Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, alterado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, que aprovou o Novo Regime do 

Arrendamento Urbano). 
58 N.os 4 e 5, artigo 44.º do RJUE(n.os 4 e 5, artigo 44.º do RJUE. 
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qualidade requeiram a sua intervenção requeiram a sua intervenção. A 

participação dos interessados nestes procedimentos pode ser exercida através 

de organizações representativas de interesses locais, nomeadamente no 

âmbito da discussão pública de planos, programas e projetos. 

No âmbito destes procedimentos deve ser promovida a utilização de 

mecanismos de negociação e concertação de interesses, nomeadamente nos 

casos em que os interessados manifestem formalmente perante a entidade 

gestora vontade e disponibilidade para colaborar e concertar, nessa sede, a 

definição do conteúdo da decisão administrativa em causa. A utilização destes 

mecanismos deve privilegiar a obtenção de soluções que afetem os direitos 

dos interessados somente na medida do necessário à tutela dos interesses 

públicos subjacentes à reabilitação urbana e que permitam, na medida do 

possível, a manutenção dos direitos que os mesmos têm sobre os imóveis. A 

entidade gestora deve informar os interessados sobre direitos e deveres que 

lhes cabem na operação de reabilitação urbana, nomeadamente sobre os 

apoios e incentivos financeiros e fiscais existentes. 

As pessoas que habitem em edifícios ou suas frações que sejam objeto de 

obras coercivas, desde que estejam de boa-fé, têm direito a realojamento 

temporário, a expensas do proprietário, exceto se dispuser no mesmo concelho 

ou em concelho limítrofe de outra habitação que satisfaça adequadamente as 

necessidades de habitação do seu agregado. Se os prédios forem objeto de 

reestruturação da propriedade, expropriação ou venda forçada, têm direito a 

realojamento equivalente e de se constituir como interessados no procedimento 

de determinação de montante indemnizatório se prescindir desse realojamento. 

Estas pessoas têm preferência nas posteriores alienações ou locações de 

edifício ou fração objeto da ação de reabilitação, tal não prejudicando os 

direitos dos arrendatários previstos em legislação aplicável. 

 

2.13. Financiamento dos particulares e das entidades gestoras. 

Apoios do Estado e dos municípios. Fundos de investimento 

imobiliário 
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O Estado pode, nos termos previstos na legislação sobre a matéria, conceder 

apoios financeiros e outros incentivos aos proprietários e a terceiros que 

promovam ações de reabilitação de edifícios e, no caso de operações de 

reabilitação urbana sistemática, de dinamização e modernização das atividades 

económicas. O Estado pode também conceder apoios financeiros às entidades 

gestoras, nos termos previstos em legislação especial. Em qualquer caso, os 

apoios prestados devem assegurar o cumprimento das normas aplicáveis a 

respeito de proteção da concorrência e de auxílios do Estado. 

Os municípios podem, nos termos previstos em legislação e regulamento 

municipal sobre a matéria, conceder apoios financeiros a intervenções no 

âmbito das operações de reabilitação urbana. Os apoios financeiros podem ser 

atribuídos aos proprietários, às entidades gestoras da operação de reabilitação 

urbana e a terceiros que promovam ações de reabilitação urbana, incluindo as 

que se destinam à dinamização e modernização das atividades económicas59.  

As entidades gestoras podem contrair empréstimos a médio e longo prazo 

destinados ao financiamento das operações de reabilitação urbana, os quais, 

caso autorizados por despacho do ministro responsável pela área das finanças, 

não relevam para efeitos do montante da dívida de cada município. A 

delimitação de uma área de reabilitação urbana confere ao município o poder 

de aceitar e sacar letras de câmbio, conceder avales cambiários, subscrever 

livranças, bem como conceder garantias pessoais e reais, relativamente a 

quaisquer operações de financiamento promovidas por entidades gestoras no 

âmbito de uma operação de reabilitação urbana. 

Para a execução das operações de reabilitação urbana, podem constituir-se 

fundos de investimento imobiliário, nos termos definidos em legislação 

especial. A subscrição de unidades de participação nos fundos referidos no 

número anterior pode ser feita em dinheiro ou através da entrega de prédios ou 

frações a reabilitar. Para este efeito, o valor dos prédios ou frações é 

determinado pela entidade gestora do fundo, dentro dos valores de avaliação 

apurados por um avaliador independente registado na Comissão do Mercado 

                                                           
59 Este regime e apoios prestados devem assegurar o cumprimento das normas aplicáveis a respeito de proteção da concorrência e de 
auxílios do Estado. 
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de Valores Mobiliários e por aquela designado. A entidade gestora da operação 

de reabilitação urbana pode participar no fundo de investimento imobiliário. 

 

3. REGIME DA REABILITAÇÃO URBANA EM ÁREAS DE 
REABILITAÇÃO URBANA. ÁREAS DE REABILITAÇÃO 
URBANA. OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA SIMPLES 
E SISTEMÁTICAS. ESTRATÉGIAS E PROGRAMAS 
ESTRATÉGICOS E DEVER DE REABILITAÇÃO 

 

A reabilitação urbana em áreas de reabilitação urbana é promovida pelos 

municípios, e deriva da aprovação da delimitação de áreas de reabilitação 

urbana e da operação de reabilitação urbana a desenvolver nessas áreas 

delimitadas, através de instrumento próprio ou de um plano de pormenor de 

reabilitação urbana, podendo a aprovação da delimitação e a operação de 

reabilitação efetivar-se em simultâneo, embora nada impeça que a delimitação 

se efetive antes. Mas a cada área de reabilitação urbana deve corresponder 

uma operação de reabilitação urbana. Se a aprovação da delimitação de uma 

área de reabilitação urbana não for efetivada em simultâneo com a aprovação 

da operação de reabilitação urbana para a área, a operação de reabilitação 

deve ocorrer no prazo de três anos, sob pena de caducidade da delimitação.  

Os municípios podem optar pela realização de uma operação de reabilitação 

urbana simples ou operação de reabilitação sistemática. A operação de 

reabilitação urbana simples consiste numa intervenção integrada de 

reabilitação urbana de uma área, dirigindo-se primacialmente à reabilitação do 

edificado, num quadro articulado de coordenação e apoio da respetiva 

execução, enquanto a operação de reabilitação urbana sistemática se traduz 

numa intervenção integrada de reabilitação urbana de uma área, dirigida à 

reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, dos equipamentos 

e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação 

e revitalização do tecido urbano, associada a um programa de investimento 

público. Umas e outras são enquadradas por instrumentos de programação. Na 

simples, temos a estratégia de reabilitação urbana. E, na sistemática, o 

programa estratégico de reabilitação urbana.  
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O dever de reabilitação que impende sobre os proprietários e titulares de outros 

direitos, ónus e encargos sobre edifícios ou frações compreendidos numa área 

de reabilitação urbana é densificado em função dos objetivos definidos na 

estratégia de reabilitação urbana ou no programa estratégico de reabilitação 

urbana. 

As operações de reabilitação urbana são coordenadas e geridas por uma 

entidade gestora. Podem existir vários tipos destas entidades, devendo a 

escolha ser adotada na estratégia ou programa estratégico de reabilitação 

urbana. Pode ser o próprio município ou uma empresa do setor empresarial 

local. Neste caso, se ela tiver por objeto social exclusivo a gestão de operações 

de reabilitação urbana, designa-se por “sociedade de reabilitação urbana”.  

Quanto aos modelos de execução das operações de reabilitação urbana, 

temos os modelos de execução de iniciativa dos particulares (que pode 

desenvolver-se através da modalidade de execução pelos particulares com o 

apoio da entidade gestora ou através da modalidade de administração 

conjunta) e os de iniciativa das entidades gestoras (que pode desenvolver-se 

através da execução direta pela entidade gestora, por administração conjunta 

ou por parcerias com entidades privadas. Estas só podendo ser adotadas no 

âmbito de operações de reabilitação urbana sistemática, no âmbito de unidade 

de intervenção ou de execução e efetivando-se ou através de concessão da 

reabilitação ou de contrato de reabilitação urbana.  
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