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A Administração
Pública exerce,
através das políti-
cas de solos, do
ordenamento do
território e do
urbanismo, influên-
cia ao nível da
oferta do mercado

Beatriz Condessa, coor-
denadora do projecto
PERCOM, revela que a
adopção de modelos de
perequação em Planos
de Pormenor é uma prá-
tica pouco consolidada.
Numa altura em que tanto se fala
da nova Lei dos Solos, com a pro-
posta apresentada no final de 2013

pelo Governo e aprovada no Par-

lamento, o SOL dá-lhe a conhecer



o projecto PERCOM - A Equidade
e Eficiência no Processo de Urba-

nização, financiado pela Funda-

ção para a Ciência e Tecnologia.
Beatriz Condessa, coordenado-

ra do projecto e professora auxi-
liar de Urbanismo, Transportes,
Vias e Sistemas - no Departamen-
to de Engenharia Civil, Arquitec-
tura e Georrecursos do Instituto
Superior Técnico -, explica a im-

portância da aplicação da equida-
de no planeamento e no ordena-
mento do território.

A responsável salienta que o pro-
jecto PERCOM tem como objectivo

investigar a aplicação da equidade
no planeamento e no ordenamen-
to do território, em particular nos

planos de maior detalhe e, partin-
do dessa análise, apresentar pro-
postas de modo a ultrapassar a fal-

ta de eficácia dos instrumentos pre-
vistos nalegislação portuguesa, de-

signadamente a perequação.
«Num contexto em que o solo

é preponderantemente de pos-
se privada, a Administração
Pública exerce, através das po-
líticas de solos, do ordenamen-
to do território e do urbanis-
mo, uma influência ao nível da
oferta do mercado imobiliário
e do respectivo preço», salienta
Beatriz Condessa. Esta interven-
ção faz-se sobretudo através dos

planos municipais que, ao regu-
larem o uso do solo e a respectiva

intensidade de uso, introduzem
diferenças na valorização da pro-
priedade imobiliária.

Planos de pormenor
pouco desenvolvidos
De entre os planos municipais de

ordenamento do território, no PER-

COM deu-se maior atenção aos Pla-

nos de Pormenor. Da análise destes

planos publicados entre Outubro
de 1999 e Dezembro de 2012, Beatriz
Condessa concluiu que a adopção
de modelos de perequação em Pla-

nos de Pormenor é uma prática
pouco consolidada, e os planos que
os definem apresentam níveis de

execução baixos, aquém do que se-

ria expectável. «Aliás, de um
modo geral, prevejam ou não
modelos de perequação, a execu-

ção destes planos é efectivamen-
te muito incipiente, facto a que
não será alheia a crise do imobi-
liário que atravessamos», admi-
te a professora.

Beatriz Condessa revela que o

PERCOM tem como principais ino-

vações o reequacionamento da fi-

gura do Plano de Pormenor e da sua

execução, merecendo especial aten-

ção aspectos menos explorados, tais

como a regulação dos procedimen-
tos de avaliação da propriedade
imobiliária, as condições de viabi-
lidade financeira, as estruturas
mais adequadas para gerir estes

projectos e o processo de transferên-
cia de riscos das operações urbanís-

ticas que concretizam os planos.

Banca não financia planos
com vários proprietários
No que diz respeito aos 'Modelos
de financiamento de operações

urbanísticas', refere que no finan-
ciamento para a execução destes

projectos, as câmaras municipais
recorrem ao orçamento munici-
pal e a fundos comunitários para
a execução de operações urbanís-

ticas, e os proprietários recorrem
individualmente ao financiamen-
to bancário e, mais recentemen-
te, ao fundo JESSICA. A criação
de fundos de investimento imobi-
liário constitui outra alternativa.

A responsável garante ainda que,
no momento actual, o mercado imo-
biliário não é atractivo para a ban-

ca. Alguns bancos admitem contu-
do financiar operações de reabilita-

ção, sendo muito difícil a cobertura
destas operações em áreas de ex-

pansão urbana. Tradicionalmente,
os bancos financiam um proprietá-
rio/promotor e não um conjunto de

proprietários. Por vários motivos,
este segundo tipo de financiamento
é considerado pela banca um negó-
cio de maior risco.

O PERCOM pretende desenvolver

um modelo que tem como objectivo
tornar estas operações urbanísticas,
com vários proprietários, financiá-
veis pelas instituições bancárias.


