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Lisboa: Mais de 1.200 territórios com 
«bairros» ilegais 

 
 
Um levantamento identificou 1.217 territórios com « bairros» que surgiram 
ilegalmente na Área Metropolitana de Lisboa, 728 do s quais não se 
enquadram na definição legal de áreas urbanas de gé nese ilegal (AUGI), 
disse hoje uma investigadora. 

 

A arquiteta Isabel Raposo, professora associada na Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Técnica de Lisboa, foi hoje ouvida no parlamento pelo grupo de trabalho que 

está a preparar uma iniciativa legislativa para melhorar os condicionalismos legais 

relativamente ao processo de reconversão das AUGI. 

De acordo com a investigadora, um levantamento realizado entre 2007 e 2009 junto dos 

18 municípios da área Metropolitana de Lisboa (AML) identificou 1.217 territórios AUGI e 

outros que, embora não tenham entrado na delimitação legal de AUGI, têm 

«características territoriais semelhantes». 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

28-05-2014

Lisboa: Mais de 1.200 territórios com «bairros» ilegais

Internet Nacional

Lisboa: Mais de 1.200 territórios com «bairros» ilegais 28-05-2014 INTERNET

ID
:

4
8
6
2
5
1
1

1 de 2



Segundo a investigadora, eram 728 os territórios não AUGI identificados, que 

representam situações completamente diferentes entre si. 

«Esta problemática dos loteamentos de génese ilegal não se reduz à situação das AUGI. 

Há outras situações que requerem um olhar e a questão aqui é se a vossa revisão pode 

contemplar estas situações», apelou. 

Isabel Raposo salientou que cada município tem procedimentos e métodos diferentes na 

abordagem das AUGI. 

O levantamento permitiu verificar que em 2009 apenas 30% das AUGI tinham conseguido 

um processo de reconversão e que 18% não tinham sequer o processo de reconversão 

iniciado. 

«Os resultados estão muito aquém das expetativas criadas pela lei» e «os sucessivos 

aumentos dos limites da lei não têm contribuído para resolver o atraso», salientou. 

A arquiteta destacou que, em média, os 18 municípios da AML levaram 10 anos a 

reconverter os processos já solucionados, exemplificando que Sesimbra tem demorado, 

em média, três anos, Almada 13 anos e o Barreiro 29 anos. 

«Estas diferenças prendem-se com a complexidade das situações, que não são 

comparáveis», sublinhou. 

Isabel Raposo defendeu a necessidade de agilizar processos, que devem ser 

desburocratizados, de rever os prazos e de garantir maior envolvimento municipal e de 

recursos, porque muitas vezes «as pessoas gastam dinheiro na legalização e depois não 

têm dinheiro para arranjar as suas casas» consoante as exigências legais. 

«Há situações em que as pessoas têm ali a sua única casa e há também outras situações 

de especulação imobiliária e dar os mesmos benefícios a ambos os casos penso que não 

é aconselhável», afirmou. 

As AUGI são «bairros» construídos em loteamentos não aprovados pelas câmaras 

municipais ou com a maioria das construções não legalizadas, que surgiram sobretudo na 

década de 1970. 

Os municípios com AUGI têm em curso um processo de legalização destes «bairros», 

mas a diversidade de situações está a dificultar o processo. 
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REGIÃO DE LISBOA

1217 bairros

clandestinos

¦ Um estudo realizado

entre 2007 e 2009 jun-
to dos 18 municípios da

Área Metropolitana de

Lisboa identificou 1217

territórios que surgi-
ram clandestinamente,
728 dos quais não se

enquadram na defini-

ção legal de áreas urba-

nas de génese ilegal,
revelou ontem no Parla-
mento Isabel Raposo,

professora associada

na Faculdade de Arqui-
tetura da Universidade
Técnica de Lisboa.


