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Resumo  

 

A génese do fenómeno clandestino resulta de situações de crise no funcionamento de instituições 

económicas e políticas perante mecanismos de produção e comercialização de habitação. 

Nomeadamente na capacidade de garantir um bom funcionamento dos aglomerados urbanos, que no 

caso português face à crescente população que chegava aos centros urbanos vindos das ex-colónias 

ou de zonas rurais, não se verificou.  

Assim procurou-se a explicação do fenómeno da urbanização clandestina (a nível nacional e 

internacional) por forma a compreender e enquadrar as múltiplas referências à clandestinidade 

analisando igualmente o impacto e as soluções criadas para este fenómeno em países com 

desenvolvimento semelhante.  

A nível nacional, procedeu-se à análise da génese do fenómeno e consequente legislação 

desenvolvida, tendo por marco a Lei 91/95 de 2 de Setembro, que veio estabelecer a figura de Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal. 

Posto isto, analisa-se a situação atual da urbanização de génese ilegal da área metropolitana de Lisboa 

nos dias de hoje, completada pelo estudo de uma AUGI, a AUGI 14-I Penalva Norte, cujo processo de 

legalização/reconversão não se encontre concluído. Por forma a realizar um enquadramento da AML e 

da AUGI em estudo e para considerar todos os obstáculos, procedeu-se ao contacto com técnicos 

municipais, da CCDR-LVT e com moradores. 

Em suma, verificou-se que o principal obstáculo é a incapacidade económica tanto dos municípios 

como dos proprietários, que vêm agudizar uma relação, já de si frágil, entre técnicos e moradores, e 

entre os próprios moradores, cuja opinião relativa ao espaço comum é muitas vezes divergente. 

 

Palavras-Chave: 

Áreas Urbanas de Génese Ilegal; Construções Informais; Urbanização Clandestina; Área Metropolitana 

de Lisboa; Requalificação.  
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Abstract 

 

The origin of the clandestine phenomenon derives from crisis situations in the functioning of economic 

and political institutions towards mechanisms of production and commercialization of housing. In 

particular, the capacity to guarantee a good functioning of the urban agglomerations, that in the 

Portuguese case, against the growing population that arrived at the urban centers from the former 

colonies or rural areas, it did not happen. 

So he sought the explanation of clandestine phenomenon (at national and international level) in order 

to understand the multiple references to clandestinity, also analyzing the impact and the solutions 

created for this phenomenon in countries with similar development. 

At the national level, the genesis of the phenomenon and consequent developed legislation were 

analyzed, having as a frame the Law 91/95 of 2 September, which established the Urban Areas of Illegal 

Genesis. 

So this analysis examine the situation of illegal urbanization in the metropolitan area of Lisbon nowadays 

complemented by the study of an AUGI, the AUGI 14-I Penalva Norte, whose legalization / reconversion 

process has not been completed. In order to carry out an MAL and UAIG framework and to consider all 

obstacles, was made contact with municipal, CCDR-LVT (regional development coordination 

commission - Lisbon and Tagus Valley) and residents. 

Concluding, it has found that the main obstacle is the economic incapacity of both municipalities and 

landowners, which has sharpened an already fragile relationship between technicians and residents and 

between the residents themselves, whose views on the common area are often divergent. 

 

Keywords:  

Urban Areas of Illegal Genesis; Informal Constructions; Clandestine Urbanization; Metropolitan Area of 

Lisbon; Requalification 
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Capítulo I - Introdução 

 

O desenvolvimento dos espaços urbanos é o resultado de um contínuo progresso da civilização. E 

estes não são mais que um resultado de elementos culturais que se vão entrecruzando resultando num 

espaço físico tradutor da sua herança cultural (Benevolo, 1995). 

Ao longo dos tempos, foi possível assistir a uma crescente oposição entre cidade e campo, entre urbano 

e rural. O campo como elemento produtor de alimento e a cidade como local de armazenamento dos 

excedentes e de troca dos mesmos (Benevolo, 1995). 

Mas é com o eclodir do período industrial em finais do século XVIII, que as fronteiras das cidades 

assumem um carácter revolucionário através de uma expansão não vista até então. Este crescimento 

deveu-se a transformações institucionais, ao progresso científico sobretudo nas tecnologias produtivas 

(novas estradas, novos canais, vias fluviais e a partir de 1830 as vias férreas), ao desenvolvimento 

económico e ao crescimento demográfico (Benevolo, 1995). 

Outrora com fronteiras estáveis e facilmente demarcadas, as cidades depressa se expandiram face 

aos enormes contingentes de população. Tal desenvolvimento industrial também se verificou em 

Portugal, sobretudo a partir meados de 1950 (Lains, 1994).  

No caso português, o crescimento das cidades verifica-se a partir dos anos 60, contudo com maior 

expressão após a revolução de 74, na qual vastos contingentes de população, ora rural ora de ex-

colónias (Angola, Guiné Bissau e Moçambique), chegaram aos polos urbanos em busca de melhores 

condições de vida. 

Este acentuado fluxo populacional, que de forma contínua chegava às cidades, traduziu-se em grandes 

dificuldades pela população em encontrar, na oferta legal, casas ou solos que estivessem ao alcance 

dos seus fracos recursos económicos e que preenchessem as suas ambições. 

Apesar da criação de vários programas de habitação social pelo Estado1 este foi incapaz de dar uma 

resposta completa a todo o problema, deixando poucas soluções à população que insistia em chegar 

aos grandes polos urbanos. Estavam assim criadas as condições para o desenvolvimento da 

construção e/ou ocupação informal do solo. 

Todo este fenómeno foi alvo de grandes discussões a nível nacional, não só pelas consequências que 

produzia (como a alteração da estrutura fundiária dos solos, a debilidade de algumas construções, a 

carência de infraestruturas e equipamentos e a poluição ambiental) mas também pelo seu papel como 

solução precária da altura, mas no entanto, uma solução. 

                                                           
1 Programa das Habitações de Renda Económica (1945), Habitações de Renda Módica (1959), Cooperativas de 
Habitação Económica (1974), novo regime de Contratos de Desenvolvimento de Habitação (1974-1976): habitação 
de custos controlados (1984); o Serviço de Apoio Ambulatório Local (1974) e o Programa Especial de 
Realojamento (1993). 
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Em Portugal verificou-se também, que as construções informais distinguiam-se as construções 

abarracadas das construções de melhor qualidade (habitação tradicional de construção própria). Se a 

primeira problemática encontra-se praticamente resolvida com o realojamento dos moradores e 

destruição das estruturas abarracadas, para a segunda ainda se procura um enquadramento e solução 

definitivas. 

Passados cerca de 20 anos desde a publicação da principal lei em Portugal relativa às 

áreas/construções informais - Lei 91/95 de 2 de Setembro - a informalidade aparenta ser um problema 

ainda por resolver e cuja solução parece incerta temporalmente. 

 

1.1. Motivação 

 

A informalidade na habitação é um fenómeno que se perpetua tanto no tempo como em várias partes 

do mundo e que se traduz pela produção de urbanização sem cumprimento de regras e regulamentos 

oficiais (Werthmann, 2016). Com várias características conforme o país, ou região, onde ocorre, este é 

um fenómeno que ainda perdura em Portugal, traduzido por extensas áreas ocupadas por construções 

informais cuja resolução parece longínqua.  

Atualmente continua ainda por se entender a totalidade do porquê da sua eternização e das dificuldades 

vividas em todo o processo com vista à sua legalização. 

 Considera-se, portanto, um tema de grande interesse, sobretudo por em pleno século XXI existir uma 

vasta população a viver na “informalidade” sem os equipamentos e infraestruturas tidos como 

essenciais ao seu bem-estar, e/ou sem possuírem o respetivo título de propriedade ou licença de 

habitação, que naturalmente gera uma grande insegurança. 

 Este interesse aumenta pelo facto de ser moradora numa AUGI, que se encontra ainda por legalizar e 

reconverter (AUGI Penalva Norte, no concelho do Barreiro) (Figura 1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Grupo Recreativo da Penalva 
(2016) 

 

Figura 2 - Casa típica de aluguer na Penalva 
(2016) 
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O facto de assistir de perto às dificuldades existentes em todo este processo de 

legalização/reconversão conduziu-me à busca de respostas e, sobretudo, induz ao estudo de todo este 

fenómeno e das razões que determinam a sua capacidade de reconversão/legalização. 

Se, num primeiro olhar, nas razões para a perpetuação deste fenómeno algumas se destacam (como 

as dificuldades económicas da população e das autarquias) outras encontram-se ainda por explorar e 

analisar, pelo que se procura aqui averiguar todo o fenómeno das construções informais. 

 

1.2. Objetivos 

 

Considerando todo este fenómeno, esta dissertação tem como objetivo central contribuir para clarificar 

as razões da eternização (algumas com cerca de meio século), em Portugal, das áreas urbanas 

informais conhecidas como áreas urbanas de génese ilegal (AUGI). 

A concretização deste objetivo geral passa pela definição de um conjunto de objetivos específicos, 

nomeadamente: 

A) A explicação do fenómeno da urbanização clandestina (a nível nacional e internacional), no que 

respeita aos processos, tempo histórico, localização, configuração espacial e atores;  

B) A análise da legislação aplicável e de suporte à legalização destas áreas: a evolução histórica, 

diversidade, potencialidades e fragilidades do fenómeno clandestino, numa perspetiva nacional; 

C) O conhecimento da situação atual da urbanização de génese ilegal na Área Metropolitana de Lisboa 

(AML); 

D) E quais os seus aspetos críticos (considerados por moradores e técnicos) (Figura 3). 

Parte significativa destes objetivos contará com o suporte relevante dado pela análise do Caso de 

Estudo – AUGI 14-I Penalva Norte, Barreiro.  
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Figura 3 - Esquema Síntese do Objetivo Central e dos Objetivos Específicos. 

1.3. Metodologia  

 

Como etapas deste processo que se centra na análise e na compreensão do porquê da eternização 

das áreas urbanas de génese ilegal procede-se para uma primeira pesquisa numa vertente mais 

explicativa da problemática procurando um maior conhecimento sobre o fenómeno, tanto a nível 

nacional como internacional. A obtenção desta bibliografia é feita através de documentos 

disponibilizados online assim como de literatura disponível em bibliotecas. 

Pretende-se a compreensão histórica da génese e evolução do fenómeno informal em Portugal, assim 

como o breve estudo de casos internacionais, nomeadamente em Itália, Grécia e Turquia. Este estudo 

passa pela leitura de bibliografia nacional e internacional procurando comparar a realidade nacional à 

estrangeira, de modo a obter diferentes pontos de vista sobre um mesmo, ou semelhante, problema. 

Posto isto, segue-se para a análise, do atual estado da urbanização de génese ilegal que se irá basear 

em 3 períodos chave: anterior à Lei 91/95, durante Lei 91/95 e posterior lei 91/95. Objetiva-se 

compreender o impacto real da vária legislação criada tanto através da leitura de uma vasta bibliografia 

e de legislação, como com o envio de breves inquéritos a vários municípios de modo a determinar qual 

a dimensão do fenómeno de génese ilegal no município e quais as estratégias municipais adotadas. 

Esta informação será igualmente obtida através do contacto com técnicos municipais, fontes online 

(sites dos próprios municípios, INE, CCDR, entre outros) e em bibliografia. 

Posteriormente analisa-se o atual estado da urbanização de génese ilegal, analisando a nível da AML 

(onde se insere o caso de estudo) alguma informação quantitativa, assim como determinar quais os 

contributos de análises recentes e que pontos críticos podem ser identificados no percurso para a 

legalização. Para obter tal informação será necessário uma procura de informação qualitativa e 

quantitativa, disponível online (exemplo: INE, Eurostat, entre outros) ou por técnicos. Toda a informação 
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será trabalhada e representada através de textos, ainda que os dados estatísticos obtidos possam ser 

representados por tabelas e gráficos através do Microsoft Office (Excel). 

Relativamente ao estudo da informalidade para a análise de um caso de insucesso, nomeadamente o 

caso da AUGI da Penalva Norte, pretende-se determinar de que modo se processou a sua formação, 

como se organizam os proprietários, qual a necessidade de legalizar a AUGI em estudo, que 

infraestruturas são visíveis e quais escasseiam. Estuda-se portanto o seu processo de 

legalização/reconversão procurando compreender o que terá corrido da melhor ou pior forma para o 

estado em que se encontra o seu processo. O seu desempenho será comparado à realidade de outros 

municípios procurando extrapolar riscos e possíveis soluções conduzindo à determinação de 

conclusões. 

No estudo de caso, considerou-se pertinente a condução de entrevistas à sua população moradora, de 

modo a ter em conta as suas características socioculturais averiguando a sua relação com o processo 

de reconversão/legalização do seu “bairro”. Estes dados, a par dos dados recolhidos entre técnicos 

serão posteriormente tratados através de Microsoft Office (Word e Excel).  

Esta dissertação implica assim uma vasta pesquisa de bibliografia física e online (que em casos 

internacionais se revela mais complicado) e o contacto com técnicos e moradores, o que implica ainda 

a sujeição aos recursos disponíveis, designadamente de tempo, de capacidade financeira e da 

acessibilidade dos municípios na disponibilização de informação.  

 

1.4. Estrutura 

 

A dissertação divide-se em seis capítulos, iniciando-se pelo capítulo I que diz respeito à introdução do 

tema AUGI. Procura esclarecer qual a motivação pela opção deste tema, quais os objetivos centrais e 

específicos que orientam o seu estudo, assim como qual a metodologia adotada e a estrutura de 

apresentação da dissertação.  

Posteriormente no capítulo II procede-se a um breve enquadramento do fenómeno clandestino, com a 

apresentação dos principais conceitos e sua descrição, assim como uma breve análise da informalidade 

no sul da Europa, por forma a consciencializar sobre a diversidade do fenómeno não só a nível nacional 

como a nível internacional.  

No capítulo III contextualiza-se a génese do fenómeno clandestino em Portugal com a legislação 

desenvolvida. Procura-se, a par do desenvolvimento do fenómeno, compreender qual a legislação 

concebida por forma a dar resposta à informalidade. Para tal são definidos 3 períodos temporais 

principais: Anterior à Lei 91/95 (que se subdivide em finais da década de 60; de 1970 a 1974 e a partir 

de abril de 1974); Lei 91/95: orientações fundamentais e alterações à lei 91/95. Pretende-se analisar 

de que forma a legislação procedia perante a informalidade até ser publicada a Lei das AUGI, 

diretamente focada no fenómeno. Seguidamente é apresenta a Lei das AUGI por forma a compreender 

qual o seu âmbito e quais os seus princípios, sendo posteriormente analisadas as suas alterações. 
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Procura-se ainda compreender de que forma a legislação de ordenamento e dos solos trata a 

informalidade. 

Já no capítulo IV averigua-se o atual estado de urbanização de génese ilegal na área metropolitana de 

lisboa, subdividindo-se em 5 capítulos. Um primeiro orientado para a caracterização do fenómeno AUGI 

na AML, procurando compreender qual a dimensão do fenómeno AUGI na AML, quais os processos 

de reconversão dominantes; quais as características demográficas das AUGI e quais as características 

e configuração das habitações. Para tal foi obtido um vasto leque de informação quantitativa e 

qualitativa, obtida através de documentos técnicos, científicos e académicos, assim como através do 

Instituto Nacional de Estatística e da Direção Geral do Território. Tal informação requereu um 

tratamento e análise, tendo sido sistematizada por forma a compreender o fenómeno na AML. 

Os restantes subcapítulos do capítulo IV dizem respeito à perceção do quadro legislativo pelos 

municípios; os principais pontos críticos na legalização/requalificação das AUGI; de que forma os 

Planos Diretores Municipais da AML abordam as AUGI e quais as propostas para a resolução das 

AUGI. O desenvolvimento destes subcapítulos foi realizado com a informação obtida pelos vários 

municípios que acederam contribuir às entrevistas propostas. Uns optaram pelo envio de informação 

escrita, e outros, como o caso do Barreiro e Palmela, optaram pelo contributo de forma presencial. Esta 

partilha de informação permitiu uma maior consciencialização da visão dos municípios e técnicos 

perante as AUGI. 

Por sua vez, no capítulo V dirige-se o estudo para a análise de um caso por requalificar, nomeadamente 

o caso da AUGI 14-I Penalva Norte. É realizado um breve enquadramento territorial e demográfico do 

município onde se localiza a AUGI, analisando igualmente o fenómeno AUGI no município do Barreiro. 

Procurando dirigir a análise para o caso de estudo, efetua-se uma breve apresentação da AUGI 

Penalva Norte recorrendo a alguma cartografia por forma a demonstrar a sua localização, dimensão e 

evolução. 

Por se considerar essencial, realizaram-se entrevistas a 4 moradores, relativamente à sua opinião face 

ao futuro da AUGI, à sua posição perante os técnicos municipais, à mobilização para o processo de 

recuperação e aos obstáculos à resolução da AUGI. 

Por último, no capítulo VI, são elaboradas as conclusões, procurando sintetizar quais as principais 

características do fenómeno AUGI na AML, e quais as soluções que poderiam vir a ser desenvolvidas 

e aplicadas, tendo em conta o caso de estudo e a opinião de técnicos e moradores. 
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Capítulo II – O Fenómeno Clandestino 

 

O clandestino, é uma realidade que ainda perdura no tempo, e que segundo Bruno Soares (Soares, 

1984, p. 21): “é uma realidade que não pode ser entendida fora das políticas urbanas e, particularmente, 

de uma política de solos fortemente restritiva e favorável à estrutura monopolística do mercado legal, 

ou de uma política de financiamento favorável à hegemonia do grande capital imobiliário”. O clandestino 

perceciona-se assim como uma consequência de uma relação entre capitais monopolistas do mercado 

legal com o grande capital imobiliário, cuja ligação se traduziu na formação das áreas metropolitanas 

através da atração de vários contingentes populacionais, que em busca de melhores condições de vida 

se viram secundarizados por um mercado inacessível às suas posses.  

Deste modo, na génese do fenómeno clandestino encontram-se situações de crise no funcionamento 

de instituições económicas e políticas perante mecanismos de produção e comercialização, 

nomeadamente na capacidade de garantir um bom funcionamento dos aglomerados urbanos face à 

crescente força de trabalho necessária à expansão do capital e dos meios de reprodução sobretudo do 

sector industrial (Cabral, 1989). 

A capacidade de garantir um bom funcionamento dos aglomerados urbanos prende-se com a 

capacidade do mercado de habitação conseguir disponibilizar terrenos ou habitação e a sua 

manutenção (transportes, saúde, lazer e educação) (Cabral, 1989).  

A sua ausência ou melhor incapacidade verificou-se através da localização das construções 

clandestinas no interior das áreas metropolitanas, assim como em áreas agrícolas de difícil urbanização 

(provocando muitas vezes a alteração da sua estrutura fundiária). São ainda registados alguns casos, 

seja a nível nacional como internacional, de construções informais em áreas industriais, áreas agrícolas 

e florestais, em parques naturais, em zonas costeiras, em áreas protegidas e também dentro das 

próprias áreas urbanas (Matos, 1987; Matos, 1989; Potsiou, 2014). 

Todavia, esta localização prendia-se também com a proximidade aos locais de trabalho, que se numa 

primeira fase apresentava construções clandestinas em localizações periféricas (ainda que no caso 

das construções abarracadas esta localização fosse mais central), mais tarde assumiram posições 

semiperiféricas cada vez mais integradas no tecido urbano como núcleos secundários possuidores de 

transportes coletivos e reprodutores da cidade capitalista (Salgueiro, 1977; Rodrigues, 1989; Gonçalves 

et al, 2010).  

No caso português, é no período pós- anos 60 que se observa um acentuado desenvolvimento do 

sector industrial que, cativando vários contingentes de população rural, expôs uma disparidade entre 

oferta e procura de alojamento, que resultou numa capacidade de resposta por parte do clandestino, 

mais real que a da administração (técnicos e políticos) (Guerra & Matias, 1989). 

A emigração para a cidade, favorecida pelo desenvolvimento industrial e pelo serviço militar, conduziu 

a uma motivação pela melhoria das condições materiais e existenciais, especialmente através de uma 

atividade remunerada numa profissão mais elevada socialmente (muitas vezes na indústria, construção 
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civil e no comércio) do que o seu antigo trabalho na agricultura (Salgueiro, 1977; Guerra & Matias, 

1989).  

No entanto, esta população de fracos recursos económicos rapidamente teve de ponderar entre uma 

renda mensal de uma habitação arrendada não convertida em propriedade própria e não segura 

perante imprevistos de meios económicos, por um tipo de habitat expresso pela casa própria através 

de poupanças pessoais capazes de garantir a proteção da família em momentos mais frágeis (Matos, 

1987; Guerra & Matias, 1989). 

Nesta perspetiva, a lógica do processo de tomada de decisão pelo clandestino ficava facilitada 

sobretudo pelo desagrado das alternativas existentes no mercado legal, seja em preços seja em 

tipologias, o que originou a procura de alternativas através de uma rede de solidariedade e de 

informações gerada através de familiares e colegas (Salgueiro, 1977; Ferreira et al, 1985; Guerra & 

Matias, 1989).  

Esta tomada de decisão prendia-se igualmente com o desejo de obter uma habitação própria (um bem 

próprio) para o seu agregado familiar (Ferreira et al, 1985) em terrenos acessíveis e a baixo custo perto 

de fronteiras de municípios, cuja indefinição administrativa os “salvaguardava”, e perto de estradas 

percorridas por transportes coletivos (Salgueiro, 1977). 

O loteador e os seus agentes (e compradores) garantiam desta forma uma fuga à burocracia e às 

complicações impostas pelo mercado legal e pelo Estado (com práticas contraditórias como o caso da 

construção à multa, com a compra do poder para obter uma aparente legalidade permitida por 

fragilidades do aparelho administrativo) (Gaspar, 1989; Gonçalves et al, 2010), tido como moroso e 

rígido na gestão da problemática (Matos, 1987).  

Perante todas as contradições entre os agentes estatais, várias foram as estratégias de contorno da 

legalidade que se salvaguardavam da lei moral como resposta à necessidade de salvaguardar a sua 

família (Guerra & Matias, 1989). Deste modo, as diferenças entre o mercado legal e o mercado 

clandestino destacavam-se sobretudo no processo e na repartição dos custos. Num lado a 

Administração Pública com a aquisição do solo, o loteamento, a infraestruturação, construção e 

comercialização das habitações e, por outro, o mercado clandestino a consentir a construção sem obras 

de urbanização, passíveis de serem executadas a posteriori com a intervenção da administração 

pública (Matos, 1987). 

A expansão deste mercado informal foi assim possível de obter-se pelo recurso de poupanças 

familiares e pela força de trabalho, quer através da prática de horas extraordinárias como pela 

realização de “biscates”. Contudo não foram as únicas duas formas de financiamento; algumas outras 

prendem-se com as poupanças feitas em África no serviço militar; com poupanças através da 

emigração; com a venda de bens na “terra”; com heranças ou até com “créditos marginais” obtidos 

através de familiares, amigos ou ao próprio loteador (muitas vezes visto como o “benfeitor”) (Gaspar, 

1989). Outra forma de poupança passaria pela autoconstrução, através do próprio morador ou até com 

a ajuda de colegas de trabalho, amigos ou familiares de acordo com os seus recursos de momento 

(Matos, 1987; Gaspar, 1989). 
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Com a construção da habitação garantia-se assim a detenção de um património capaz de ser 

transmitido às gerações vindouras (Gaspar, 1989), mas também respondendo às aspirações sociais 

face ao tipo de moradia pretendida, particularmente a moradia unifamiliar, com jardim, horta, e com 

possibilidade de expansão face ao crescimento da família (Ferreira et al, 1985). Todo este 

desenvolvimento incentivou as comunidades políticas a procurar regularizar o estado físico das 

construções ilegais, numa primeira fase através do fornecimento de infraestruturas essenciais (como 

água, luz, entre outros), e numa segunda com a regularização dos títulos de propriedade ou de 

construção (Ward & Smith, 2015). 

 

2.1. Discutindo Conceitos 

 

O fenómeno clandestino envolve um variado leque de conceitos tradutores da sua complexidade 

enquanto meio de expansão residencial, de alteração fundiária de solos e de “desrespeito” pelas 

normas municipais (Matos, 1990). 

É por isso importante a discussão de alguns conceitos para uma melhor compreensão do tema e dos 

vários tópicos que cobre. 

 Urbanização Formal versus Urbanização Informal 

A formalidade e a informalidade na urbanização refletem uma dualidade bastante discutida no 

fenómeno clandestino, pois se o primeiro garante o cumprimento de todos os requisitos legais à 

constituição de habitação (assim como a sua dotação de equipamentos e infraestruturas), o segundo 

revela-se como uma resposta mais rápida (mas mais carente) à disponibilização de habitação 

atendendo às várias capacidades económicas dos seus moradores. Estes não encontram resposta às 

suas aspirações no mercado legal, devido aos seus escassos recursos económicos incapazes de fazer 

face a uma habitação dentro da legalidade. Esta informalidade demonstra sobretudo a ineficácia da 

gestão do espaço urbano por parte da administração, pondo em causa o equilíbrio nos processos de 

crescimento e transformação das cidades (Soares, 1984).  

Em suma, a principal diferença entre a formalidade e informalidade na urbanização está relacionada 

com as etapas de urbanização que seguem segundo a legislação, que legalmente se traduziria por 

loteamento – infraestruturas – construção, ao passo que no clandestino as obras de urbanização são 

remetidas para o final do processo traduzindo-se assim por loteamento – construção – infraestruturas 

(Soares, 1984). 

As várias tipologias de crescimento urbano são também abordadas por Solá-Morales que define 3 

operações essenciais no processo de urbanização, designadamente – o parcelamento (P), a 

urbanização (U) e a edificação (E)  (Rúbio, 1997; Gonçalves et al, 2010).  
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Solá-Morales trata a Urbanização Formal (A) onde o planeamento urbanístico é executado referindo-

se à maioria do tecido urbano consolidado, enquanto a Urbanização Informal (B) refere-se à ausência 

de planeamento (Rúbio, 1997; Gonçalves et al, 2010).  

Uma típica Urbanização Formal (A), segundo Solá-Morales é descrita como Área de Expansão 

Programada (P-U-E), ou seja, representa o normal desenvolvimento urbano, sendo primeiramente 

desenvolvido o seu planeamento com a consequente aprovação, posteriormente dá-se a sua 

urbanização finalizando com a edificação, geralmente por iniciativa privada (Rúbio, 1997; Gonçalves et 

al, 2010)2.  

Desta forma, a Urbanização Informal (B) apresenta duas abordagens: B1 – Urbanização Clandestina 

(P-E) e B2 – Urbanização Precária, degradada ou provisória (E) (Rúbio, 1997). 

Na Urbanização Clandestina ocorre o parcelamento informal (considerando a impossibilidade legal de 

construção no terreno) seguido da edificação, geralmente a cargo do próprio comprador. Aqui salienta-

se a ausência de urbanização ainda que seja possível posteriormente a sua recuperação através da 

construção dos equipamentos e infraestruturas necessárias (Rúbio, 1997; Gonçalves et al, 2010). 

Por sua vez, a Urbanização Precária, Degradada ou Provisória refere-se a uma construção direta sem 

ter sido realizado o devido parcelamento e urbanização. Devido a estas mesmas características, a sua 

recuperação torna-se impossível, sobretudo porque na sua grande maioria os moradores não possuem 

o terreno (Rúbio, 1997; Gonçalves et al, 2010). 

Nesta dissertação o objeto de estudo centra-se então na Urbanização Clandestina, onde ocorre o 

parcelamento e a edificação, ficando por concluir a urbanização, problema atualmente tratado por Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal, cuja designação surgiu na Lei nº.91/95 de 2 de Agosto (Gonçalves et al, 

2010). 

Assim, o fenómeno clandestino é muitas vezes descrito como um fenómeno de urbanização informal, 

que se traduz pela não formalização do seu processo de urbanização por meio legal (ou seja, pela 

ausência de planeamento, de autorização municipal, de infraestruturas e equipamentos tidos como 

básicos [água, saneamento, entre outros]). Apesar de apelativa, enquanto solução mais célere, a 

urbanização informal apresenta várias carências a nível económico, social, urbanístico e ambiental 

(Matos, 1990; Gonçalves, 2003; Alves, 2008). 

Não se inserindo nas normas legais estabelecidas para a produção de habitação, a construção ilegal 

dá origem a muitas urbanizações informais (Guerra & Matias, 1989; Alves, 2008; Tomé, 2014), 

edificando-se através de pequenas empresas ou até pelos próprios moradores, familiares ou amigos. 

Dentro da própria informalidade existem duas vertentes que se distinguem: a urbanização precária e a 

urbanização clandestina (Rúbio, 1997). 

                                                           
2 Existindo ainda outras urbanizações formais, nomeadamente: Eixos suburbanos (U-P-E); Cidade Jardim (PU-E) 
e Bairros Residenciais (PUE). 
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 Urbanização Precária 

A urbanização precária ou marginal define-se como uma urbanização em que as construções são 

realizadas com materiais mais frágeis (madeira, chapas metálicas, entre outros) localizando-se 

sobretudo em terrenos públicos ou arrendados a particulares (Matos, 1990; Rúbio, 1997). 

Este tipo de urbanização é visível nos bairros de lata, barracas e até de prédios inacabados ocupados 

por famílias com graves carências económicas e sociais. 

 Urbanização Clandestina 

A urbanização clandestina traduz-se pelo processo e resultados de uma construção ilegal, ou seja, sem 

autorização camarária (Soares, 1984; Matos, 1990) logo não licenciada (Alves, 2008). Resultando 

segundo Soares (1984, p. 21) “de uma política de solos fortemente restritiva e favorável à estrutura 

monopolística do mercado legal (…) ou (…) à hegemonia do grande capital imobiliário”. 

Englobando uma multiplicidade de atores, o fenómeno clandestino traduz-se como uma estratégia de 

contorno (Gaspar, Aspectos da Urbanização Ilegal nos Países Mediterrâneos da O.C.D.E., 1989) que 

através de loteadores e compradores dá origem ao mercado clandestino que vem acentuar um 

“processo aparentemente desordenado e irracional de ocupação do espaço (…) de difícil controlo” 

(Matos, 1990, p. 194).  

Estas construções clandestinas encontram-se sobretudo nos limites fronteiriços dos municípios 

associadas ao menor custo dos terrenos que são geralmente classificados de rústicos (agrícolas e 

florestais), ou até de áreas de construção interdita, por serem tidas como áreas perigosas por serem 

zonas de cheias, zonas de risco sísmico ou de instabilidade geotécnica (Matos, 1990). Assim, torna-se 

difícil, senão por vezes impossível, a sua integração em uso de solo urbano (Alves, 2008). 

A nível da composição, a construção clandestina nem sempre se traduz por uma construção precária, 

seja de lata, madeira ou chapa, e nem sempre se traduz num risco de ruína ou com carências a nível 

de saneamento ou salubridade (Costa D. C., 2008). Estas carências são por vezes colmatadas com a 

construção de poços e fossas que garantem condições mínimas de habitabilidade não encontradas, 

por exemplo em barracas. A construção clandestina não é igualmente sinónimo de criminalidade, 

pobreza ou de segregação social (Costa D. C., 2008). Constata-se que a construção clandestina 

apresenta-se muitas vezes como uma construção de qualidade (em alvernaria) presente em terrenos 

pertencentes aos respetivos moradores através de processos de loteamento/parcelamento ilegais em 

regime de propriedade ou compropriedade (Costa D. C., 2008). 

Assim sendo, como refere Matos (1990, p. 192): “O fenómeno da construção clandestina é a resposta 

às carências habitacionais, nomeadamente nas áreas de maior concentração urbana, face há 

inexistências de políticas urbanísticas e de habitação que contenham as soluções reais para as 

necessidades da população”. 

A construção clandestina não só se traduziu como um modo de crescimento dos principais centros 

urbanos, como também de zonas de lazer (2ª habitação) (Matos, 1990).  
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Esta substituição ao Estado por entidades privadas e pelo consequente contorno à lei (Alves, 2008) 

levou à identificação de zonas como espaços a recuperar para o bom funcionamento da cidade (Guerra 

& Matias, 1989), ainda que pelas suas características informais e pelos elevados investimentos 

necessários à construção de infraestruturas e equipamentos (Guerra & Matias, 1989; Matos, 1990) se 

mantiveram, e ainda mantêm, difíceis de resolver (Alves, 2008).  

 

2.2. A Informalidade no Sul da Europa  

 

O aparecimento de loteamentos e construções clandestinas não foi apenas um fenómeno restrito a 

Portugal. Surgiu em vários países assumindo diversas proporções (Gaspar, 1989) apresentando como 

fator comum a inércia institucional na resolução eficaz deste fenómeno (UN-HABITAT, 2003). 

Considerando a disparidade do fenómeno a nível global, optou-se por uma análise mais atenta dos 

países percecionados como países com nível de desenvolvimento semelhantes a Portugal3, como o 

caso da Grécia, Itália e Turquia (Gaspar, 1989), no sul da Europa. 

Em geral, os fenómenos de desenvolvimento clandestino assumem diversas formas, que 

correspondem a distintas realidades sociais, culturais, económicas e políticas. Estes fenómenos 

constituem sempre alternativas às insuficiências ou incapacidades – financeiras, técnicas e políticas - 

das administrações (locais, regionais, centrais) de controlarem o crescimento urbano (Gaspar, 1989; 

UN-HABITAT, 2003; Werthmann, 2016). 

No caso dos países da Europa do Sul (região mediterrânea) aparentam ter algumas semelhanças a 

nível social, económico e político, como as dinâmicas demográficas, a criação de leis com vista à 

regulação do crescimento urbano, um sistema complexo de interação entre agentes e as 

especificidades locais relativas aos preços do solo e aos tipos de solo (Salvati, 2015). 

Ainda que o termo clandestino possa diferenciar-se de país para país, propõe-se uma análise sumária 

de cada um destes 4 países: 

 

 

 

 

                                                           
3 Optou-se pela não análise do fenómeno das construções informais em Espanha devido à dificuldade em obter 
informação. No geral, refere-se somente ao caso de Barcelona e não do país, o que dificulta uma comparação 
adequada face a outros países em estudo. 
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Figura 4 - Exemplo de AUGI em Portugal (Raposo & Valente, 2010) 

 

 

PORTUGAL   

Origem das 

construções informais 

Surgem na segunda metade do século XX, influenciadas pela 

industrialização e pela procura de melhores condições de vida de uma 

população sem resposta no mercado legal. 

Características sociais 

da população 

População rural com baixa escolaridade e retornados de ex-colónias 

portuguesas. 

Tipos de construções 

informais 

Predomínio de moradia própria.  

Papel perante o 

Terreno 

As construções informais eram desenvolvidas sobretudo em terrenos 

próprios, salvo as construções mais abarracadas, construídas em terreno 

privado pertencente ao Estado/Municípios. 

Estratégia Política face 

às Construções 

Informais 

Criação de políticas de habitação social. Criação de leis que impediam o 

fracionamento de terrenos rústicos com vista à não urbanização dos 

mesmos. Destaque para a Lei 91/95, que veio classificar as áreas informais 

em Áreas Urbanas de Génese Ilegal prevendo a sua resolução, seja através 

da sua demolição ou reconversão.  

Impactos das políticas 

Numa primeira fase constatou-se que as políticas de habitação social 

passavam sobretudo por propaganda política, e não como uma resposta 

completa à problemática. Mais tarde, com a criação de leis impedindo o 

fracionamento dos terrenos, foram-se desenvolvendo estratégias de as 

contornar, possíveis através de lapsos na legislação. Mesmo com a criação 

de legislação própria para as construções informais, este é um problema que 

ainda perdura devido à incapacidade económica quer das populações quer 

da administração em proporcionar uma solução eficaz. 

(Ferreira, Guerra, Matias, & Stussi, 1985; Matos, 1987; Gaspar, 1989; Alves, 2008; Costa, 2008; Tome, 

2014) 
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ITÁLIA    

Origem das 

construções informais 

Fenómeno agrava-se após 2ª Guerra Mundial, sobretudo entre 1950 e 1980, 

onde várias zonas agrícolas foram abandonadas na esperança de se 

converterem em espaço urbano com vista ao lucro do proprietário. 

Características sociais 

da população 

População de classe média em áreas de construção informal. 

População rural com baixo rendimento em áreas legais disponibilizadas pelo 

estado ou ocupando áreas centrais em decadência. 

Tipos de construções 

informais 

Construções não autorizadas com origem sobretudo entre 1970 e 1980 em 

terrenos agrícolas com escassez de infraestruturas. 

Em Itália é igualmente associado ao fenómeno informal as áreas de 

construção legal conhecidas por áreas dormitório, de 1960, áreas de 

atividade criminosa e áreas centrais em decadência, onde a população 

apresenta elevadas carências sociais e económicas. Comparando ao caso 

Português, em Itália não se verifica uma grande presença de áreas informais 

sem serviços. 

Papel perante o 

Terreno 

Cerca de 1/3 é proprietário e morador. Destina-se sobretudo ao 

arrendamento. 

Estratégia Política face 

às Construções 

Informais 

Algumas políticas adotadas, sobretudo com a descentralização de serviços 

para áreas periféricas procurando uma polarização das áreas 

metropolitanas. Contudo com alguma escassez de políticas a nível central. 

Intervenções por parte de organizações não-governamentais. A principal 

política destaca a criação em 1998 de um programa de desenvolvimento 

sustentável local e de renovação urbana (Urban Renewal and Local 

Sustainable Development Programme) promovendo a recuperação e o 

melhoramento dos aspetos urbanos das cidades, promovendo serviços 

sociais, e ainda a criação de serviços e infraestruturas, tirando partido dos 

padrões de construção já existentes. 

Impactos das políticas 

Existem ainda alguns problemas devido a uma maior aposta na indústria 

turística e cultural. Persistem alguns problemas devido à crise económica 

que conduziu ao encerramento de várias indústrias. 

Nota 

Itália não apresenta uma definição oficial para as áreas informais tal como 

Portugal. No caso de Itália, esta engloba uma população carenciada e uma 

elevada criminalidade à informalidade na construção, mesmo nos casos em 

que a construção não é abarracada.  

(Gaspar, 1989; UN-HABITAT, 2003; Salvati, 2015) 
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GRÉCIA    

Origem das 

construções informais 

Migração de gregos da Ásia menor, e mais tarde de população rural. Elevada 

urbanização de terrenos agrícolas após a II Guerra Mundial (nomeadamente 

entre 1945-1955), sobretudo em redor de principais centros urbanos. Entre 

1967 e 1974 devido a uma ditadura militar assiste-se a um decréscimo da 

informalidade, retomado posteriormente. 

Características sociais 

da população 
População rural pautada por carências económicas. 

Tipos de construções 

informais 

Construções de moradias próprias em pequenas parcelas com conversão 

ilegal do uso do solo (até 1992 foi legal a subdivisão de terrenos). 

Papel perante o Terreno 

Grande número de construções informais em terrenos próprios, ainda que 

sem licença de construção. Verificou-se também um elevado número de 

construções em terrenos do Estado (áreas florestais) ou da Igreja. 

Estratégia Política face 

às Construções 

Informais 

Primeira legislação data de 1923, ainda que tenha sido a Lei de 1955 a 

promulgar a obrigatoriedade de uma licença para construção. A partir dos 

anos 70, surgem as primeiras leis a penalizar a construção sem licença, 

sendo que até 2003 existiram várias penalizações no abastecimento de água 

e eletricidade. A partir de 1983 inicia-se um grande esforço com vista à 

dotação de infraestruturas básicas para melhoramento gradual dos bairros. 

Impactos das políticas 

Maior investimento na temática social e ambiental em comparação ao 

desenvolvimento económico e aos interesses da propriedade privada. 

Elevada burocracia que dificulta a sua legalização. 

(Gaspar, 1989; UN-HABITAT, 2003; Potsiou c. A., 2006; Potsiou, 2014) 
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TURQUIA    

Origem das 

construções informais 

Associada a uma rápida urbanização na década de 40, influenciando o 

surgimento dos chamados “gecekondus” (ou seja, construções informais). O 

seu processo de urbanização clandestina é muitas vezes comparado a um 

país de terceiro mundo. 

Características sociais 

da população 

População rural com baixos níveis educacionais e com elevadas carências 

económicas. 

Tipos de construções 

informais 
Tipologia mais abarracada e unifamiliar. 

Papel perante o Terreno Surgem tanto em terrenos próprios, como em públicos ou privados. 

Estratégia Política face 

às Construções 

Informais 

Surgimento de políticas desde 1950, com a demolição das gecekondus. Uma 

segunda abordagem previu a sua legalização. A partir de 2003 foram 

propostas medidas de demolição das gecekondus com o alojamento dos seus 

moradores em novas habitações (na mesma zona) adquiridas com 

pagamentos acessíveis a longo prazo. 

Impactos das políticas 

Várias falhas legais no planeamento associadas a problemas sociais, 

económicos e físicos. Tanto a primeira como a segunda abordagem falharam 

por questões sociais e económicas. A partir de 2012, os processos de 

regeneração tem sido aplicados sobretudo em áreas abarracadas, de grande 

densidade sem autorização de construção, em áreas em risco de colapsar ou 

em risco de desastres. 

(Gaspar, 1989; UN-HABITAT, 2003; Uzun b. Ç., 2010; Uzun & Simsek, 2015) 

 

 

Figura 5 - Exemplos de gecekondus na Turquia (Rocha, 2017) (Saz, 2017) 
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Capítulo III – O Fenómeno Clandestino em Portugal: Génese, Legislação e Práticas 

 

De modo a compreender o fenómeno dos loteamentos ilegais e da construção clandestina há que 

analisar o fenómeno temporalmente, determinando as suas causas e consequências (Alves, 2008). 

Esta análise passa pela perceção de uma lógica de necessidades, predisposições e valores indutores 

na tomada de decisão pelo clandestino (Ferreira et al, 1985). 

Procede-se então à contextualização temporal do surgimento/desenvolvimento do fenómeno 

clandestino a par da legislação que foi sendo desenvolvida com vista à sua solução. Seguindo esta 

lógica, optou-se por uma divisão em três períodos, designadamente: Anterior à Lei 91/95; Lei 91/95: 

Orientações Fundamentais e Alterações à Lei 91/95. 

Esta escolha prende-se com o impacto que a Lei 91/95 de 2 de Setembro apresentou relativamente à 

informalidade, por ser a primeira lei dirigida especificamente à mesma e a dotá-la de um termo 

específico, que ainda nos dias de hoje é utilizada, as chamadas Áreas Urbanas de Génese Ilegal. 

 

3.1. Anterior à Lei 91/95 

Seria imprudente agregar toda a temática dos clandestinos ocorrida anteriormente à publicação da Lei 

91/95 de 2 de Setembro, pela diversidade que esta apresentou. Assim sendo, e segundo Ferreira et al 

(1985) assinalam-se três períodos distintos no processo de urbanização clandestina, designadamente: 

Finais da década de 60; de 1970 a 1974 e após 1974.  

 

3.1.1. Finais da década de 60 

Portugal em finais da década de 60 caracteriza-se por ser um país de génese rural sob vigência de 

uma ditadura traduzindo-se numa atuação centralizada do aparelho público-administrativo, onde 

impera a grande burguesia comercial e financeira, os latifundiários e os capitais monopolistas locais 

(Rodrigues, 1984; Soares, 1984; Alves, 2008). 

Tal ruralidade era palco de uma insatisfação com o trabalho agrícola, sobretudo pela descoberta de um 

novo “mundo” para além da vila (realidade existente até então) permitida pelo serviço militar. Esta, 

associada à perspetiva de encontrar um emprego mais compensador, conduziu à fuga para outros 

países, assim como para as áreas metropolitanas (que eram palco de uma expansão do capitalismo 

nacional com a instalação de indústrias) de vários contingentes populacionais que ambicionavam 

escapar à vida difícil do campo conhecida por muitos desde tenra idade (Ferreira et al, 1985; Alves, 

2008). 

Esta migração rural (após 1960) traduziu-se por uma mão-de-obra não especializada de reduzido grau 

de instrução. Que perante os seus poucos recursos financeiros viu-se incapaz de fazer frente à 

especulação imobiliária presente nas “grandes” cidades (contribuindo para o surgimento de bairros de 

lata nos centros urbanos) (Ferreira et al, 1985; Alves, 2008).  
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A partir dos anos 60 assiste-se, também, à integração do mercado português no mercado internacional 

e na Europa (com a adesão à EFTA, ao FMI e a uma relação privilegiada com a CEE), a uma entrada 

de capitais estrangeiros e à implantação de novos ramos industriais. Observar-se igualmente o 

crescimento da classe média e dos seus capitais (Rodrigues, 1984; Costa, 2008; Alves, 2008). 

Perante tais transformações, assiste-se a um aumento da oferta de emprego nos sectores dos serviços 

e indústria, que a par das poupanças originárias da emigração ou de poupanças familiares geraram 

condições para um aumento da procura de habitação nas áreas metropolitanas (Rodrigues, 1984; 

Guerra & Matias, 1989; Alves, 2008).  

Tais transformações, a par de um contínuo colapso do império colonial associadas a uma grande 

afluência de pessoas aos grandes polos urbanos, cada vez mais sobrecarregados, cedo permitiu 

depreender a incapacidade de uma população mal paga ser capaz de fazer face ao produto 

especulativo da promoção privada, e ainda da incapacidade do Estado em lidar com tal fluxo 

populacional (Rodrigues, 1984; Costa, 2008). E se numa primeira fase, as carências habitacionais eram 

remediadas pelos jovens casais em alojamentos precários, as mesmas tornavam-se insuportáveis com 

o nascimento de filhos e aquando da existência de uma capacidade mínima de poupança (Ferreira et 

al, 1985).  

Com a sobrecarga das metrópoles desenvolvem-se novas acessibilidades e mais meios de transporte 

que permitiram um aumento da mobilidade. E com isso uma maior flexibilidade de movimento para fora 

dos limites da cidade para uma periferia, designada de periferia clandestina (localizando-se geralmente 

nos limites dos concelhos e perto da rede viária) (Soares, 1984; Alves, 2008). 

Logo, associando-se a uma maior mobilidade da população; à incapacidade de obter melhores 

condições habitacionais no mercado legal; à inexistência de alternativas no sector público4; à 

disponibilização de terrenos a custos muito menores nas periferias (terrenos rústicos5), capazes de 

facultar o ideal de habitação destas populações6; obtiveram-se as condições necessárias para a 

proliferação das habitações clandestinas (Soares, 1984; Rodrigues, 1984; Ferreira et al, 1985; Guerra 

& Matias, 1989)  

Entenda-se assim por clandestinos e ilegais aqueles que interferem com o conceito de legalidade 

instituída ou com o normal funcionamento da economia urbana. Estes não se distribuem funcionalmente 

segundo os usos do solo e procuram minimizar os custos iniciais (adotando um esquema de 

“financiamento” mais flexível) pelo que são carenciados de infraestruturas (de água, esgotos, recolha 

de lixos, etc.) e de serviços (como os transportes públicos entre outros). As construções clandestinas 

são assim responsáveis pelo parcelamento e loteamento de áreas destinadas a terrenos rústicos, de 

proteção ecológica e ainda de áreas destinadas a áreas de construção de equipamentos e 

                                                           
4 Que marginaliza as habitações de classes mais frágeis economicamente, assim como o pequeno comércio e a 
pequena indústria, tidos como operações urbanas menos rentáveis e por isso desvalorizados (Soares, 1984); 
5 Terrenos sem natureza legal para construção (Costa D. C., 2008). 
6 Uma residência unifamiliar, com mais independência, com um jardim e uma horta/quintal, características 
associadas às suas vivências rurais. 
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infraestruturas que se viram forçados a adaptar segundo uma nova realidade (Rodrigues, 1984; Soares, 

1984; Guerra & Matias, 1989). 

A informalidade tornou-se, desta forma, uma escolha apetecível por parte das populações, sobretudo 

por garantir um espaço onde poderiam receber a família, e mais tarde deixar como património aos seus 

descendentes (Ferreira et al, 1985). Contudo, o clandestino não foi apenas uma resposta à carência 

de habitação, foi também uma forma de que muitos proprietários e de loteadores clandestinos viram de 

fazer lucro, através da retenção de solo expectante, competindo claramente com as estruturas 

empresariais inseridas no quadro legal (Soares, 1984). Beneficiando posteriormente da melhoria do 

bairro através da dotação do mesmo de infraestruturas e serviços (Soares, 1984). 

A nível político, perante a expansão das áreas clandestinas, adquiriu-se uma maior sensibilização para 

as questões de habitação e urbanização. Destaca-se o ministro Duarte Pacheco que implementou a 

figura do Plano Geral de Urbanização (1941) que estabelecia a obrigatoriedade de os municípios 

elaborarem os planos para as sedes de concelho e para aglomerados urbanos com mais de 2500 

habitantes. Apesar de visar melhorias, esta acabou por não corresponder às pretensões devido à 

escassez de recursos humanos das autarquias e à falta de cartografia adequada (Alves, 2008). 

No caso da urbanização dos terrenos até 1965, apenas a Administração pública tinha o direito legal, 

de definir as regras de elaboração e execução dos planos (Costa, 2008). Daqui resultava o 

parcelamento de terrenos para construção que não se articulavam com a legislação urbanística o que 

acabou por se traduzir em terrenos para construção sem equipamentos e infraestruturas (Alves, 2008) 

e sem respeito pela definição de urbano ou rústico do solo (Costa, 2008). 

Perante uma inoperância estatal, verificada pela ineficácia legislativa e de planeamento urbano, 

acentuada pela carência de habitação, conduziu ao ambiente perfeito para o surgimento de diversos 

aglomerados sem infraestruturas e equipamentos, que levou à publicação do Decreto-Lei n.º 46 673 de 

1965 que definia o regime de loteamentos urbanos (Soares, 1984; Costa, 2008; Alves, 2008). 

Neste decreto criado como resposta à crescente atividade especulativa de indivíduos ou de empresas 

no aproveitamento indiscriminado de terrenos para construção urbana, é estabelecido o conceito de 

Loteamento Urbano (Reis & Correia, 2007) entendido, segundo a Lei n.º 46 673 de 1965, por: “a 

operação ou o resultado da operação que tenha por objeto ou tenha tido por efeito a divisão em lotes 

de um ou vários prédios fundiários, situados em zonas urbanas ou rurais, para venda ou locação 

simultânea ou sucessiva, e destinados à construção de habitação ou de estabelecimentos comerciais 

ou industriais”. 

O Decreto-lei n.º 46 673 declara que o licenciamento do parcelamento do solo (das operações de 

loteamento e as obras de urbanização) passa a depender da Câmara Municipal. Caberá aos 

particulares a realização e financiamento da infraestruturação. Este decreto advém da necessidade de 

controlo das operações urbanísticas com vista a garantir as infraestruturas necessárias e de modo a 

salvaguardar os compradores de boa fé e ainda as próprias câmaras municipais, pois teriam gastos 

avultados com obras de urbanização necessárias (Reis & Correia, 2007; Alves, 2008; Costa, 2008). 
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Por não estabelecer de prazos para a obtenção de Alvarás, este decreto apresentou pouco impacto, 

refletindo-se sobre um contínuo parcelamento de terrenos rústicos em lotes urbanos (Reis & Correia, 

2007; Alves, 2008; Costa, 2008). 

Assim neste primeiro período constata-se uma repressão suave relativamente permissiva e por vezes 

subornável deste processo. Deste modo as construções precárias eram erguidas durante a noite sendo 

habitadas após a colocação da primeira placa prevenindo a sua demolição. Contudo, nos finais da 

década de 60, os loteamentos ilegais eram ainda pouco significativos, prevalecendo o regime de 

aluguer (Ferreira et al, 1985; Alves, 2008).  

A permissividade da administração nesta altura prende-se com a elevada burocracia existente na 

aplicação da lei, com a preservação dos interesses dos promotores imobiliários e com a manutenção 

da ordem ao permitir a fixação de mão-de-obra através da informalidade (reduzindo os seus próprios 

custos imediatos). Os programas de habitação social foram insuficientes, refletiam-se como “ideais” 

políticos-ideológicos que eram sobretudo dirigidos para grupos sociais específicos, tais como de 

pescadores, frações do proletariado urbano, escalões inferiores do funcionalismo público, forças 

armadas, entre outros (Rodrigues, 1984; Guerra & Matias, 1989).  

Aliás, não deixa de ser curioso, que perante tal crescimento urbano a promoção privada não se ter 

reestruturado e iniciado a construção de um produto mais barato, e assim, mas atrativo às classes 

trabalhadoras, aos emigrantes e à pequena burguesia (Rodrigues, 1984). 

 

3.1.2. De 1970 a 1974 

Os primeiros anos da década de 70 foram assinalados pela rápida expansão dos loteamentos ilegais 

(para construção de residências permanentes ou de veraneio) e pelo aumento considerável das 

construções clandestinas, agravando-se as pressões urbanísticas e as carências habitacionais que não 

obtinham resposta no mercado legal dominado pela iniciativa privada (Soares, 1984; Guerra & Matias, 

1989; Alves, 2008).  

Esta rápida expansão resultava da escassez de um equilíbrio social, político e económico, onde se 

considerava que o Estado atuava de acordo com a classe dominante (promotores imobiliários e grandes 

empresas de construção), afastando para as periferias os pequenos proprietários (Soares, 1984; 

Guerra & Matias, 1989). 

Sem capacidade de atuar no mercado legal, depressa os pequenos proprietários e loteadores 

recorreram a estratégias de contorno da legislação, nomeadamente com a compra de parcelas de solo 

rústico para construção. Como resposta, é publicada a Portaria 202/70 que estabelece a unidade de 

cultura para Portugal Continental para um mínimo de 5000m2. Tal facto gerou uma adaptação dos 

loteadores clandestinos que passaram a fracionar tais terrenos designando-os de “quintinhas” (Alves, 

2008). 

Mais tarde, a 23 de Junho é publicado o Decreto-Lei n.º278/71 que desaconselha a demolição de parte 

dos bairros, sobretudo se se considerar que estes são passíveis de satisfazer os requisitos legais e 
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regulamentares da urbanização, estética, segurança e salubridade. Considerava o interesse social 

(sobretudo no acesso à habitação), exigindo apenas as condições mínimas de segurança.  

Procurando uma maior agilidade do processo de licenciamento é publicado o Decreto-Lei n.º289/73, de 

6 de Junho que veio estabelecer o Regime dos Loteamentos Urbanos instituindo prazos para as 

decisões da Administração Pública, a identificação do número e data do alvará de loteamento para 

registo de atos ou negócios, e consagrando a figura de “diferimento tácito” (Reis & Correia, 2007).  

Este decreto estabelece também a impossibilidade de vender parcelas de terreno rústico como lotes 

para construção (em m2), o que foi contornado pelos especuladores ao venderem propriedades em 

avos indivisos em regime de compropriedade (Reis & Correia, 2007; Alves, 2008; Costa, 2008) e 

através do parcelamento em “quintinhas” (Rodrigues C. M., 1984). 

Outra estratégia usada neste período foi a figura do “destaque”. O destaque traduz-se pela 

autonomização e venda em avos de uma pequena parte do terreno principal, nomeadamente uma 

fração do direito ao terreno com a comunhão do direito indiviso, não sendo considerado loteamento. 

Permitiu-se assim enormes manchas de povoamento disperso, dificultando uma futura expansão 

ordenada do espaço urbano, porém satisfazendo clientelas e problemas individuais (Reis & Correia, 

2007; Alves, 2008). 

Este decreto apresentou algum sucesso, ao responsabilizar os compradores pela obtenção do alvará 

de loteamento e das licenças de habitação, cuja situação representou para os proprietários custos 

acrescidos. Apesar de vigente durante 10 anos, este mostrou-se ineficaz o que originou a sua 

atualização para o Decreto-Lei n.º 400/84 de 31 de Dezembro (Alves, 2008). 

Este decreto proibiu a venda de parcelas em avos, anulando qualquer acordo jurídico cujo resultado 

integrasse a compropriedade ou o aumento do número de compartes de prédios rústicos sem a devida 

autorização da Câmara Municipal (Reis & Correia, 2007). 

A inoperância do quadro institucional ficou patente com a incapacidade de atuação perante mercados 

informais, cuja rede de promotores, construtores e compradores com forte intervenção por parte da 

pequena e média burguesia, parecia representar uma liberalização das camadas sociais mais 

marginalizadas face às classes sociais dominantes (Soares, 1984). A par da necessidade de mão-de-

obra para uma indústria em crescimento, verifica-se uma crescente permissividade e cumplicidade por 

parte das entidades municipais e policiais com a construção “à multa” (Ferreira et al, 1985), que através 

dos loteadores ilegais modificaram extensas áreas de terrenos rústicos da periferia em áreas “urbanas” 

desordenadas (Alves, 2008). 

Apesar da tentativa de controlo por parte das câmaras municipais (através do combate à venda de 

lotes) da alteração da estrutura fundiária que o clandestino representava, a verdade é que os loteadores 

agiam nos limites da legalidade elaborando contratos de promessa e realizando os registos em avos 

tendo em conta a área mínima de cultura de terrenos rústicos (Soares, 1984).  

Contudo foi com base no quadro legal contraditório (com a defesa do direito à propriedade) que o 

clandestino se foi consolidando, demonstrando a ineficácia de uma legislação mais repressiva e a 
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necessidade de uma política urbana alternativa e mais adaptada à realidade do país até então (Soares, 

1984). 

Em suma, segundo Soares (1984) são identificados 3 novos aspetos na construção clandestina pelo 

processo urbano:  

a) Uma acentuada alteração da estrutura fundiária das periferias urbanas, com a transformação de 

terrenos rústicos em pequenas propriedades;  

B) Padrões de crescimento urbano baseado na baixa densidade e em tipologias de moradia unifamiliar;  

C) Intervenção direta das populações na produção do espaço urbano, nomeadamente na construção 

das próprias residências de acordo com a sua capacidade de investimento e ainda optando pela 

tipologia e a forma arquitetónica a seu gosto. 

 

3.1.3. A partir de Abril de 1974 

Com a revolução do 25 de Abril instaurou-se a liberdade democrática, e com isso, num primeiro 

momento, o aumento generalizado do poder de compra. Todavia, verificou-se igualmente uma 

imaturidade administrativa, um aumento do desemprego e a diminuição da atividade de empresas de 

construção e com isso um aumento da mão-de obra para o sector informal que ganhava agora uma 

cerca legitimidade encoberta que surgia como elemento de acesso a uma necessidade primária, a 

habitação (Ferreira, 1984; Alves, 2008; Costa, 2008). 

Esta imaturidade administrativa ficou patente pela contínua burocracia no licenciamento urbanístico, e 

pela incapacidade legal em dar uma resposta às carências habitacionais agravadas pelo retorno dos 

ex-colonos de África e imigrantes das áreas rurais na procura de melhores condições de vida nos polos 

urbanos (Alves, 2008). 

Neste período, observa-se uma contínua impunidade dos loteadores ilegais, uma melhoria construtiva 

(com tijolo, cimento e ferro), o surgimento de novos bairros e a infraestruturação dos aglomerados mais 

edificados, ao passo que os bairros de lata assistiam a uma progressiva extinção, com o realojamento 

de maioria dos seus moradores (Ferreira et al, 1985; Guerra & Matias, 1989; Alves, 2008). Logo após 

o ano de 1974, o sector da construção ilegal era o maior fornecedor de casa própria para venda e 

aluguer a preços competitivos para as classes trabalhadoras e pequena burguesia, era sobretudo uma 

resposta social às necessidades existentes de então (Ferreira, 1984; Guerra & Matias, 1989). 

Perante esta expansão da construção clandestina, o legislador de forma a combater o fenómeno dotou 

os municípios de capacidade administrativa em tomar posse de terrenos cujas operações de 

loteamento não licenciadas fossem suscetíveis de construção de lotes, procurando controlar a ação do 

loteador clandestino (Guerra & Matias, 1989; Alves, 2008). 

Tal situação ficou patente no Decreto- Lei 275/76 de 13 de Abril que veio permitir aos município tomar 

posse administrativa de terrenos, por meio simples e expedito, no momento em que se iniciassem 

qualquer tipo de obras conducentes ao loteamento ilegal. Assim procedia-se à posse administrativa, e 
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também a sanções penais, procurando diminuir futuros danos sociais. Mais uma vez, o diploma não 

serviu de travão aos grandes loteamentos e loteadores (Alves, 2008). 

Em 1976, é publicada a Lei dos Solos pelo Decreto-Lei 794/76 que define os princípios e normas sobre 

a política dos solos, estabelecendo o papel da Administração na aprovação prévia nas alterações de 

uso ou de ocupação dos solos para fins urbanísticos (ficando estabelecidas algumas medidas 

preventivas que passariam pela proibição da construção ou ampliação de edifícios). Neste decreto é 

ainda associada a Administração e os proprietários na delimitação de áreas críticas de recuperação e 

reconversão urbanística (Alves, 2008; Costa, 2008). 

Posteriormente é publicado o Decreto-Lei 804/76 (alterado pelo D.L. 90/77, de 9 de Março) no qual se 

destacava o fenómeno dos clandestinos, como um fenómeno em larga escala nas envolventes dos 

grandes centros urbanos, como um problema urbanístico e social grave. Este decreto é uma primeira 

etapa do legislador na procura de soluções para a problemática e na procura de uma forma de atenuar 

as suas consequências, seja através da sua legalização, manutenção temporária ou demolição (Alves, 

2008). 

Foram igualmente promovidas novas políticas, como uma nova política habitacional de iniciativa estatal 

orientada para o alojamento condigno das camadas populacionais de rendimentos diminuídos através 

de Cooperativas de Habitação Económica (1974), de um novo regime de Contratos de 

Desenvolvimento de Habitação (construção privada de custos controlados), e do Serviço de Apoio 

Ambulatório Local (S.A.A.L.) (Alves, 2008; Guerra, 2011). 

A atividade dos loteadores ilegais retoma um novo folgo a partir de 1980, ao aproveitar a incapacidade 

municipal, ampliando o parcelamento de propriedades rústicas a novas áreas (Guerra & Matias, 1989). 

Tal ação gerou uma atitude mais repressiva por parte das autarquias (Alves, 2008). 

Mesmo assim, os municípios não conseguiram travar os loteamentos ilegais, tendo até adotado, 

posteriormente, uma atitude passiva gerada pela sua incapacidade de gerar condições habitacionais à 

população crescente e também pelas receitas que recebia pela venda de parcelas nos loteamentos 

ilegais (Soares, 1984; Costa, 2008). 

Já em 1982, é estabelecido o Decreto-Lei n.º 208/82 de 26 de Maio, que destaca a necessidade do 

planeamento territorial como meio de garantir o desenvolvimento harmonioso e a coordenação das 

políticas sectoriais nacionais, regionais e locais. Este decreto veio deste modo regulamentar os planos 

diretores municipais cuja meta passa pelo desenvolvimento económico e social do território, tratando-

se de um instrumento de transformação do mesmo (através de várias normas urbanísticas). 

Mais tarde é emitido o Decreto-Lei nº. 98/84, de 29 de março, que incentiva a criação de associações 

de municípios de âmbito nacional procurando o diálogo entre a administração central e os municípios. 

No mesmo ano é publicada a Portaria 243/84, de 17 de Abril que compreendendo que as construções 

clandestinas dificilmente se enquadram nos mínimos técnicos considerados no Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas (RGEU) admite alguma tolerância em qualquer operação de recuperação ou 

legalização (Alves, 2008). 
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Ainda em 84, é publicado o Decreto-Lei n.º 400/84, de 31 de Dezembro, que veio revogar o Decreto-

Lei n.º289/73 de 6 de Junho. Este diploma estabelece o novo regime jurídico das operações de 

loteamento urbano, prevendo que a autonomia municipal só será plena com a aprovação e ratificação 

dos instrumentos de planeamento, em especial o plano diretor municipal. Estabelece igualmente a 

obrigatoriedade do licenciamento municipal de vias de acesso a veículos e infraestruturas, da 

constituição de compropriedade sobre terrenos (proibindo a venda de parcelas em avos). Os infratores 

ficariam sujeitos a coimas. (Alves, 2008; Costa, 2008). 

Já em 1991, é publicado o Decreto-Lei n.º448/91, de 29 de Novembro que aprova o regime jurídico dos 

loteamentos urbanos. Este decreto recomenda uma reformulação e simplificação administrativa e ainda 

a distinção de competências entre a administração central e a administração local, de modo a evitar 

burocracias desnecessárias. Vem igualmente estabelecer a obrigatoriedade de comunicar à atual 

Direção Geral do Território, os negócios jurídicos de fracionamento de prédios rústicos sob pena de 

uma contraordenação (Reis & Correia, 2007; Alves M. C., 2008).  

Contudo, a verdade é que a construção clandestina continuou a aumentar nas periferias de Lisboa, e 

se numa primeira fase mais ao norte de Lisboa, muito rapidamente atingiu a Península de Setúbal 

(Alves, 2008). Com efeito, a construção clandestina deveu o seu aumento não só a uma maior 

permissividade política (transmissão de confiança por políticos) como a um aumento dos rendimentos 

que através da consolidação dos bairros, agora com acesso a serviços básicos como abastecimento 

de água e eletricidade, viam-se crescer sem constrangimentos (Ferreira et al, 1985). Outro argumento 

para a contínua expansão clandestina prende-se com a incapacidade financeira das autarquias nos 

processos de legalização e integração urbanística (Guerra & Matias, 1989). 

Foi assim, num período de grandes contradições políticas e económicas, marcado por uma forte 

emigração, pelas guerras coloniais e por uma progressiva instabilidade política (agravada aquando da 

morte de Salazar em 1970) que culminou na revolução do 25 de Abril de 1974. Ao contrário do 

esperado, o fenómeno clandestino acabou por reproduzir e reajustar os mecanismos da cidade a uma 

nova realidade social (Soares, 1984), que numa primeira fase se encontrava desajustada aos novos 

contingentes que aí chegavam. 

Apesar de tido como um fenómeno marginal, o clandestino apresentou fortes impactos nos mecanismos 

políticos, económicos e sociais, quer pelo surgimento de pequenos negócios e indústrias; quer através 

da aquisição de materiais e equipamentos para a sua produção no mercado legal; quer com o 

pagamento de impostos e taxas ao Estado, sendo por isso uma fonte de receita; quer ainda através da 

fixação de população nas áreas urbano-industriais, servindo de mão-de-obra às mesmas (Soares, 

1984). 

 

3.2. Lei 91/95: Orientações Fundamentais 

Em 1995, volvidos 30 anos desde o primeiro diploma legal dirigido para as construções não licenciadas 

(com Decreto-Lei n.º 46 673 de 1965 que definia o regime de loteamentos urbanos), é publicado, a 2 

de Setembro, o Regime Excecional para a Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese 
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Ilegal (AUGI) como modo de fazer face à ineficácia da legislação em vigência (Reis & Correia, 2007; 

Alves, 2008; Costa, 2008). 

Este diploma define AUGI como “os prédios ou conjuntos de prédios contíguos que, sem a competente 

licença de loteamento, quando legalmente exigida, tenham sido objeto de operações físicas de 

parcelamento destinados à construção até à data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 400/84, de 31 

de Dezembro, e que, nos respetivos planos municipais de ordenamento do território (PMOT), estejam 

classificadas como espaços urbano ou urbanizável; (…) os prédios ou conjuntos de prédios parcelados 

anteriormente à entrada em vigor do Decreto-lei n.º 46 673, de 29 de Novembro de 1965, quando 

predominantemente ocupados por construções não licenciadas”. Pretendia-se assim a integração de 

várias situações ilegais com vista à sua legalização/reconversão (Reis & Correia, 2007).  

Era ainda estabelecida a obrigatoriedade das câmaras municipais delimitarem o perímetro e 

determinarem a modalidade de reconversão das AUGI até 180 dias após a publicação deste mesmo 

decreto.  

Neste decreto é estabelecida a obrigatoriedade dos proprietários ou comproprietários da reconversão 

urbanística do solo e da legalização das construções inseridas em AUGI (incluindo-se aqui as 

infraestruturas e os espaços verdes), que deverão enquadrar-se com o alvará de loteamento ou com o 

plano de reconversão. Caso os moradores não cumpram o seu dever de reconversão, o município 

poderá suspender a ligação às redes de infraestruturas (nomeadamente às redes de águas e de 

eletricidade) (Reis & Correia, 2007). 

Considera-se pertinente a distinção dos processos de reconversão urbanística e da legalização das 

construções, ambas são necessárias mas a primazia requai sobre o Título de Reconversão que procura 

amezinhar dificuldades que possam ser encontradas, como no caso da carência de infraestruturas 

(Reis & Correia, 2007). 

É igualmente estabelecido que o processo de reconversão urbanística é organizado como operação de 

loteamento da iniciativa dos proprietários ou comproprietários ou mediante um plano pormenor de 

iniciativa da câmara municipal (que poderá contar com ou sem o apoio da administração conjunta). 

Deverá no entanto ser um processo cuja responsabilidade deve ser repartida entre administração e 

moradores para alcançar um maior sucesso e garantir não só a legalização e licenciamento da 

construção como também a recuperação do solo (Reis & Correia, 2007). 

Ao nível da administração dos prédios integrados em AUGI, estes ficam sujeitos a uma administração 

conjunta (que poderá ser instituída tanto por proprietários como pelo município), garantida pelos 

respetivos proprietários ou comproprietários, sendo que se incluem nos órgãos da administração dos 

prédios integrados em AUGI a assembleia de proprietários ou comproprietários e a comissão de 

administração. Através desta administração procurava-se enquadrar urbanisticamente os planos de 

forma mais célere e também incentivar a uma prática mais responsável e participativa no processo de 

reconversão (Reis & Correia, 2007; Alves, 2008). 
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Caberá à assembleia de proprietários e comproprietários “a)Deliberar promover a reconversão das 

AUGI; b)Eleger e destituir a comissão de administração; c)Aprovar o projeto de reconversão a 

apresentar à câmara municipal, na modalidade de pedido de loteamento; d)Avaliar a solução 

urbanística preconizada no plano de pormenor em sede de inquérito público; e)Aprovar os orçamentos 

apresentados pela comissão de administração para a execução das obras de urbanização; g)Aprovar 

as contas da responsabilidade da comissão de administração”, ou seja, caberá à assembleia um papel 

ativo e participativo em todo o processo de requalificação/legalização das AUGI. 

Determina-se ainda a divisão da coisa comum, a qual preconiza a divisão de prédios em 

compropriedade integrados em AUGI segundo o alvará de loteamento ou a planta de síntese do plano 

de pormenor de reconversão. O título de reconversão atesta a legalidade urbanística da AUGI 

possibilitando a sua divisão em lotes (Reis & Correia, 2007). 

No decreto 91/95 de 2 de Setembro é também identificada a figura de Loteadores Ilegais, que são aqui 

reconhecidos como “os proprietários ou comproprietários que hajam celebrado negócios de venda de 

parcelas, de quotas indivisas e de promessa de compra e venda com autorização de ocupação, tendo 

por objeto os prédios integrantes da AUGI, que possibilitaram o seu parcelamento físico”. 

Por último é ainda atribuído aos municípios a capacidade de embargar qualquer construção que não 

se encontre autorizada ou licenciada em AUGI, de modo a reduzir as dificuldades técnicas e os custos 

na recuperação do território, o que se traduz numa gestão mais interventiva sobre o espaço (Reis & 

Correia, 2007). 

Existe ainda a possibilidade do estado e dos municípios comparticiparem os custos das obras de 

urbanização mediante um contrato de urbanização efetuado com a comissão de proprietários e 

comproprietários, servindo como apoio ou fomento à sua requalificação. 

Com a publicação deste decreto, cujo objetivo principal passava pela reconversão urbanística do solo 

e pela legalização das construções ilegais, verificou-se uma estagnação quase total dos loteamentos 

ilegais, permitida pela responsabilização dos proprietários, pelo maior rigor na análise das situações 

pelos municípios e por uma legislação mais clara, permitindo uma extrapolação da teoria para a prática 

(Reis & Correia, 2007; Costa, 2008). 

Contudo, com o passar dos anos, e perante a não solução de todas as áreas de génese ilegal, foram 

sendo necessárias contínuas atualizações à Lei 91/95 de 2 de Setembro para ir de encontro à realidade 

vivida no território. 

 

3.3. Alterações à Lei 91/95 

Com o desenvolvimento do processo de reconversão das áreas urbanas de génese ilegal foi possível 

determinar que todas as áreas não seguiam a mesma linha temporal no que diz respeito à sua 

reconversão. Se algumas finalmente deram por concluído o seu processo com sucesso, outras não 

conseguiam estabelecer um limite temporal à sua resolução, toda esta dinâmica ditou um conjunto de 
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leis posteriores à Lei 91/95 de 2 de Setembro que vieram perpetuar os prazos para a legalização dos 

clandestinos e outras que vieram enquadrar o papel destas áreas no ordenamento territorial.  

A primeira alteração à Lei 91/95 de 2 de Setembro ocorreu com a publicação da Lei n.º 165/99 de 14 

de Setembro que veio estabelecer que a delimitação do perímetro das AUGI não ficava dependente 

apenas da iniciativa das câmaras municipais, mas que poderia também ser executada sob 

requerimento de algum interessado, sendo a sua delimitação efetuada através de qualquer meio 

gráfico, cadastral ou registral. 

A lei n.º 165/99 apresenta alterações face ao processo de reconversão urbanística, alterando o mesmo 

de operação de loteamento de iniciativa de proprietários ou comproprietários ou mediante um plano 

pormenor de iniciativa das câmaras municipais para “a) Como operação de loteamento da iniciativa dos 

proprietários ou comproprietários; b) Como operação de loteamento ou mediante plano de pormenor 

da iniciativa da respetiva câmara municipal”. 

Veio especificar que as áreas passíveis de reconversão e não inseridas nas áreas urbanizáveis ou 

urbanas deveriam apresentar condições mínimas de salubridade e segurança. E veio integrar aos 

órgãos da administração dos prédios integrados nas AUGI a comissão de fiscalização (a par da das já 

estabelecidas assembleia de proprietários ou comproprietários e comissão de administração). 

Face aos processos de reconversão por iniciativa municipal, ainda que considerando também a 

reconversão sob forma de loteamento, vem estabelecer também a possibilidade de reconversão 

mediante um plano de pormenor que se substituirá ao alvará de loteamento para efeitos de registo 

predial, sendo necessária uma alteração do PMOT em vigor. É assim possível a 

legalização/requalificação de uma dada AUGI através de um único instrumento de gestão territorial, 

permitindo uma maior flexibilidade e celeridade (Reis & Correia, 2007).  

São ainda prolongados os prazos para a constituição do processo de reconversão (após 60 dias após 

a entrada desta lei) e para 180 dias a obrigatoriedade das câmaras municipais de delimitarem o 

perímetro das AUGI e de definirem qual a sua modalidade de reconversão, face à ineficácia dos prazos 

estabelecidos pela Lei 91/95 de 2 de Setembro. 

Em suma, esta primeira alteração procurou aproximar os procedimentos à realidade do território, 

procurando a interligação das mesmas na procura de respostas (Alves, 2008).  

Contudo, esta primeira alteração não seria suficiente. Em 2003 é publicada a 2ª alteração à lei n.º 91/95 

de 2 de Setembro, com a Lei n.º 64/2003 de 23 de Agosto. Esta visou sobretudo adaptar a modalidade 

de reconversão das AUGI a um melhor conhecimento da realidade local, sobretudo no ajustamento de 

escalas e numa melhor delimitação técnica, tendo prolongado os prazos para a constituição da 

comissão de administração (até 31 de Dezembro de 2004) e do título de reconversão (até 31 de 

Dezembro de 2007). Foi igualmente estabelecido que as câmaras municipais poderiam delimitar as 

AUGI (sem o apoio da administração conjunta) fixando a sua modalidade de reconversão até 30 de 

Junho de 2005. 
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Volvidos 5 anos, e com AUGI ainda por reconverter, é publicada a 3ª alteração à Lei n.º91/95 de 2 de 

Setembro, a Lei n.º10/2008 de 20 de Fevereiro. Esta prolonga, uma vez mais, os prazos face ao 

insucesso das anteriores leis (Alves, 2008). Nesta terceira alteração, declara-se que a comissão de 

administração deverá ser constituída até 31 de Dezembro de 2008 e o título de reconversão até 31 de 

Dezembro de 2013. E ainda que as modalidades de reconversão de iniciativa municipal sem o apoio 

de administração conjunta deverão ser estabelecidas até 31 de Dezembro de 2011.  

Já em 2013 é publicada a 4ª alteração, a Lei n.º 79/2013 de 26 de Novembro, com o prolongamento 

dos prazos, onde a comissão de administração deveria ser constituída até 2014 e o título de 

reconversão até 30 de junho de 2015. No caso do município segundo a modalidade de reconversão de 

iniciativa municipal sem o apoio da administração conjunta deveria ser apresentado até 31 de 

Dezembro de 2014. 

Após contínuas alterações à Lei nº 91/95 de 2 de Setembro é publicada uma 5ª alteração, a Lei 

n.º70/2015 de 16 de Julho, que define os termos aplicáveis à regularização das AUGI durante o período 

temporal nela estabelecido. Esta vem definir que os responsáveis pelos encargos da operação de 

reconversão são os próprios titulares dos prédios abrangidos em AUGI, e que cabe aos próprios o 

dever de reconversão (e o pagamento do seu lote segundo a sua proporção face á área total do projeto 

de loteamento, isto se não for adotada outra medida, como o copagamento por parte do município). 

Contudo algumas questões ficam prementes como, se tal responsabilização do pagamento da 

operação de reconversão pelos proprietários não poderá servir de entrave ao sucesso da mesma, 

considerando a situação económica frágil em que Portugal se encontra. 

Nas operações de loteamento passa a ser possível a cooperação entre municípios com o 

desenvolvimento do plano de pormenor intermunicipal (a par do municipal). O plano pormenor (assim 

como o plano pormenor intermunicipal) prevalece e pode provocar alterações no plano diretor municipal 

ou no plano de urbanização. 

Objetivando a viabilização da operação de reconversão passa a ser possível a desafetação de áreas 

abrangidas por reserva ou servidão até ao limite máximo necessário sem que haja perigo para a 

segurança ou para a saúde de pessoas e bens.  

Nesta lei, a Direção Geral do Território ganha uma papel mais ativo com a definição de medidas que 

deverão ser adotadas para a conclusão dos processos de reconversão das AUGI, sobre as quais os 

municípios terão de ter enviado após 30 dias da publicação da lei um relatório com o diagnóstico dos 

processos de reconversão ainda em curso. 

Mais uma vez, são prolongados os prazos para a constituição de uma comissão de administração, 

agora, até 31 de dezembro de 2016 e o título de reconversão até 30 de junho de 2021. No caso da 

modalidade de reconversão de iniciativa municipal sem o apoio da administração na delimitação das 

AUGI deverá ser apresentada até 31 de Dezembro de 2015. 

Todavia, apesar de esta última alteração à Lei 91/95 de 2 de Setembro objetivar um avançar dos 

processos de reconversão/legalização, a verdade é que veio contribuir para a interrupção de um 
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avançar provisório das obras de urbanização, ao definir a obrigatoriedade de uma comunicação prévia 

das obras de urbanização à câmara municipal (artigo 18º). O que, segundo o Arquiteto António Pardal 

(2017): “Enquanto se tratasse das coisas dos alvarás, a questão do cadastro do alvará, tando os 

restantes projetos aprovados, permitia que entrassem em obras, hoje em dia com a comunicação prévia 

estamos a tratar a AUGI como um loteamento normal, em que a AUGI tem de apresentar logo à cabeça 

o alvará do construtor (….) ou seja pressupõe que o dinheiro todo da AUGI deva estar recolhido”. Tal 

situação gera dúvidas relativamente ao futuro das AUGI, sobretudo quando a questão económica é 

recorrentemente referida como o maior entrave à solução efetiva das AUGI. Esta última alteração à Lei 

91/95 poderá contribuir para um prolongamento da informalidade no tempo. 

 

3.4. Legislação de ordenamento e dos solos e a sua relação com a informalidade 

Contudo, o tema AUGI não é apenas tratado em legislação própria, é igualmente referido em legislação 

afeta ao solo, não fossem as próprias AUGI uma forma insustentável de exploração do meio, sobretudo 

pela alteração fundiária do solo que provocam. 

Assim as AUGI, como áreas insustentáveis urbanisticamente, divergiam igualmente dos princípios 

estabelecidos pela Lei da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º48/98, de 11 

de Agosto, alterada posteriormente pela Lei n.º54/2007 de 31/08 e pela Lei n.º31/2014 de 30/05, e mais 

tarde revogada pela Lei n.º 31/2014 de 30/05). Que pretendia “assegurar uma adequada organização 

e utilização do território nacional, na perspetiva da sua valorização (…) tendo como finalidade o 

desenvolvimento económico, social e cultural integrado, harmonioso e sustentável do País”. 

Em suma, esta lei ambicionava a sustentabilidade e a solidariedade intergeracional; uma economia 

baseada em práticas sustentáveis; coordenação entre o desenvolvimento económico e social; a 

subsidiariedade; a equidade; a participação; a responsabilidade sobre o território; a contratualização, 

com a concertação entre iniciativa pública e privada e ainda a segurança jurídica. Tais princípios não 

se coadunavam com as AUGI seja por um acesso díspar a equipamentos e infraestruturas, a meios de 

transporte e a um modo de construção e exploração do solo não sustentável, entre outras fragilidades 

que se faziam notar nestas áreas. 

Esta lei é mais tarde revogada pela Lei n.º31/2014 de 30 de Maio, designada de Lei de Bases Gerais 

da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo. 

Esta apresenta princípios semelhantes à anterior lei, contudo especificando mais detalhadamente a 

componente ambiental, nomeadamente: Solidariedade intra e intergeracional; a responsabilidade sobre 

o território; a economia e a eficiência financeira; coordenação e compatibilização entre políticas 

públicas; subsidiariedade; equidade; participação dos cidadãos, concertação e contratualização entre 

interesses públicos e privados e segurança jurídica e proteção de confiança. Na componente ambiental, 

visando a sua preservação, é estabelecido: um desenvolvimento sustentável; a preservação e 

precaução do ambiente; a transversalidade e a integração de políticas ambientais em políticas de 

ordenamento do território e o urbanismo; o princípio do poluidor pagador e do utilizador pagador; a 

responsabilidade face a negligências para com o ambiente, e a recuperação do dano ambiental.  
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Assim, as AUGI tratam-se de um ponto fundamental na regeneração do território, onde se visa 

promover a sua requalificação e reconversão. 

Em 1999 é publicado o Decreto-Lei 380/99 de 22 de Setembro (o qual foi vastas vezes alterado 

culminando com a sua revogação com o Decreto Lei n.º80/2015 de 14 de Maio) que definia as 

responsabilidades dos Estado, das autarquias locais e dos particulares num “modelo de ordenamento 

do território que assegure o desenvolvimento económico e social e a igualdade entre os Portugueses 

no acesso aos equipamentos e serviços públicos, num quadro de sustentabilidade dos ecossistemas, 

de solidariedade intergeracional e de excecionalidade, face ao desaparecimento de pressão 

demográfica dos anos 60 e 70, da transformação de solo rural em solo urbano”. 

Neste decreto, no artigo 85º relativamente ao conteúdo material do Plano Diretor Municipal (que visa a 

organização municipal do território), a temática AUGI é abordada pela necessidade de se conhecerem 

as suas condições de reconversão. 

Já o Decreto-Lei n.º80/2015 de 14 de Maio, vem aprovar a revisão do regime jurídico dos instrumentos 

de gestão territorial, que tem por objetivo desenvolver as bases da política pública de solos, de 

ordenamento do território e de urbanismo, definindo o regime de coordenação dos âmbitos nacional, 

regional, intermunicipal e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o 

regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial.   

Neste decreto, o fenómeno da génese ilegal é abordado no artigo 96º referente ao conteúdo material 

do Plano Diretor Municipal, que estabelece “a identificação e a delimitação das áreas urbanas, com a 

definição do sistema urbano municipal e os correspondentes programas na área habitacional, bem 

como as condições de promoção da regeneração e da reabilitação urbanas e as condições de 

reconversão das áreas urbanas de génese ilegal”. 

Em suma, toda a vasta legislação criada demonstra a dificuldade em tratar as áreas urbanas de génese 

ilegal, cuja solução requer um equilíbrio de vários horizontes (financeiro, temporal, social e político) que 

ainda hoje não foi alcançado em todo o território.  

Torna-se imperativo, que as áreas urbanas de génese ilegal vejam os seus processos de 

reconversão/legalização em andamento, e não meros desejos de técnicos e moradores, cuja falta de 

interesse muitas vezes não é ditado pelo seu desejo pessoal ou falta de apoio municipal, mas sim por 

carências económicas. 
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Capítulo IV – O Atual Estado da Urbanização de Génese Ilegal na Área Metropolitana de Lisboa 

 

Atualmente debater a temática AUGI requer a compreensão de que se atravessa um período díspar do 

período aquando a entrada em vigor da Lei 91/95 de 2 de Setembro. Esta temática, numa primeira fase 

(a par da industrialização em Portugal), teve na sua génese um conjunto de necessidades às quais o 

Estado não conseguiu dar resposta. Atualmente, o fenómeno clandestino, tratado em legislação própria 

por Áreas Urbanas de Génese Ilegal, é uma forma de informalidade não tão carenciada quanto a 

clandestinidade. Nos dias de hoje, as AUGI ainda que necessitadas de algumas infraestruturas, são 

áreas onde na sua maioria a população já possui água, luz, eletricidade e condições mínimas de 

habitabilidade, onde a precariedade engloba sobretudo o saneamento básico, a escassez de 

arruamentos alcatroados, a reconversão de áreas comuns e/ou a dotação de 

equipamentos/infraestruturas. Uma situação bastante díspar face às estruturas abarracas surgidas nos 

anos 60/70. 

O quadro legislativo das AUGI tem vindo a registar um conjunto de alterações, assim como o mercado 

financeiro e imobiliário, a par das transformações a nível social (Araújo & Pardal, 2015). 

Tanto na Lei das AUGI como nas constantes alterações, destacam-se alguns constrangimentos, seja 

na incapacidade em cumprir os prazos legais para a finalização dos processos de reconversão, seja 

no deficiente enquadramento legal das construções em processo de legalização (na necessidade de 

reconversão cadastral e na eventualidade de prescindir de alguns requisitos) (Divisão para a 

Reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, 2017). 

Mas o atual estado da urbanização de génese ilegal não se deve apenas a questões legais nem 

administrativas, deve-se também a fatores financeiros e sociais (Divisão para a Reconversão das Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal, 2017).  

Procurando uma maior compreensão sobre todo este fenómeno questiona-se sobre que soluções estão 

a ser desenvolvidas e qual o papel dos municípios no desenrolar das mesmas. 

Passados mais de 20 anos desde a publicação da Lei 91/95 de 2 de Setembro, este é ainda um 

fenómeno que perdura no tempo e cuja resolução parece incerta num futuro próximo. Esta incerteza 

fica ainda mais patente pela escassez de informação que se verifica ao longo deste estudo. Não só 

pela dificuldade em obter dados/informação por meio bibliográfico, como igualmente em obter dados 

junto dos municípios, muitos dos quais se vêm sobrecarregados de trabalho, impossibilitando a partilha 

de informação referente às AUGI dos seus municípios. 

Após o contacto com os municípios da AML, várias foram as respostas obtidas, porém assinalam-se 

também várias ausências, pelo que se tornou difícil realizar uma análise completa do fenómeno à 

escala metropolitana. Assim será utilizada documentação técnica, científica e académica para 

representar o fenómeno a esta escala, sendo posteriormente realizada uma análise conjunta com os 

dados disponibilizados por parte de alguns municípios. 
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4.1. Caracterização do Fenómeno AUGI na AML 

 

A dimensão do fenómeno AUGI na AML é tradutor de um conjunto de problemas económicos, 

urbanísticos, sociais, legais e ambientais (Gonçalves, et al, 2010) que se conjugaram espacialmente 

traduzindo-se no que é hoje a composição física informal do território da AML. 

A título urbanístico e legal, verifica-se que com a atualização da legislação têm sido realizadas 

correções cadastrais dos vários municípios, sobretudo aquando da revisão dos PDM o que tem 

permitido um ajuste das áreas tidas como AUGI. 

Umas outrora incluídas em espaço REN e RAN que vêm facultada a sua legalização por alteração do 

uso do solo, e outros casos que pelo risco de segurança que implicam aos seus moradores vêm-se 

impossibilitadas de serem reconvertidas (identificadas no caso do município de Loures como Áreas 

Insuscetíveis de Reconversão Urbanística, designadamente cujo risco envolva o movimento de massas 

em vertentes, cheias, entre outros) (Câmara Municipal de Loures, 2015). 

Observam-se ainda diferentes interpretações da lei pelos vários municípios que se exprime pela 

diversidade de estratégias aplicadas, acentuando a dificuldade em estudar o fenómeno como um todo 

devido às várias realidades municipais. 

Nesta dissertação procedeu-se à obtenção, dentro da possibilidade das várias entidades municipais 

contactadas, de um vasto conjunto de dados referentes ao número de AUGI, ao número de habitantes 

em AUGI, ao número de lotes e fogos, assim como todo um outro leque de informações, mais 

qualitativas, tidas como pertinentes à análise da temática (mais especificamente a opinião de técnicos 

face ao quadro legislativo e a sua proposta de soluções). 

Deste modo, a recolha de informação passou pelo contacto com os vários municípios (com a partilha 

de dados/comentários por via online ou através de entrevistas), dos quais apenas alguns se mostraram 

disponíveis em aceder. E apesar de a estrutura da entrevista ser idêntica, as respostas por vezes 

revelaram-se insuficientes e/ou díspares ao objetivo pretendido. 

De qualquer forma, procurou-se complementar e integrar informações diversas relativas ao fenómeno 

AUGI na AML usando designadamente as apresentações produzidas por vários municípios no 

Seminário “AUGI´S e Construção Ilegal” realizado no concelho de Loures em 28 de Maio de 2015 a 

partir de uma iniciativa da CCDR LVT. Foi igualmente necessário recorrer a informação já tratada 

noutros documentos técnicos, científicos e académicos de modo a obter um quadro geral do fenómeno. 

A par desta aproximação aos municípios contatou-se igualmente a CCDR-LVT, a Direção Geral do 

Território e a Área Metropolitana de Lisboa. No caso da DGT foi transmitido a ausência de informação 

sobre o tema, e da parte da AML não se conseguiu obter qualquer resposta. 
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No que concerne ao contributo da CCDR-LVT, este foi prestado com a resposta à entrevista por parte 

do Diretor de Serviços do Ordenamento do Território Carlos Pina, que assinalou a ausência de valores 

precisos e atuais sobre os processos de regularização das AUGI na AML. 

 

4.1.1. Dimensão do Fenómeno AUGI na AML 

 

Na AML, em 2008 encontravam-se delimitadas pelos municípios cerca de 1288 Áreas Urbanas de 

Génese Ilegal, ocupando 3.1 % da área total metropolitana (cerca de 8,907.2 hectares de 286,463 

hectares), dispondo-se territorialmente segundo a figura 6. Mesmo volvidos 10 anos, poucas são as 

alterações assinaláveis na dimensão do fenómeno AUGI na AML. 

 

 

Figura 6 - Distribuição das AUGI na AML (Alves, 2008) 

 

Numa primeira análise, destaca-se uma forte presença AUGI nos municípios do Seixal, Almada, Loures 

e Odivelas. Esta prende-se com a sua localização, permitindo uma ligação rápida entre as imediações 

do concelho de Lisboa e a sua centralidade urbana.  Mas deve-se também à existência de terrenos a 

preços acessíveis a uma população que ambicionava a sua casa e uma parcela de solo (terrenos 

rústicos adquiridos pelo loteador e vendidos em avos indivisos). Este desejo pela moradia própria com 

quintal era mais forte do que as preocupações relacionadas com a legalidade de tal construção, e das 
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possíveis consequências ambientais (com a destruição de ecossistemas) e políticas (como o possível 

desalojamento de população residente em AUGI). 

Contudo, a forte presença de AUGI nestes concelhos fica ainda mais demarcada quando analisada a 

dimensão da AUGI em comparação à área do respetivo município, o que se traduz por uma clara 

evidência de Odivelas e Seixal, com 22.6% e 22.2% respetivamente, como se observa na tabela 1. 

Tabela 1 - Dimensão do Fenómeno AUGI nos Concelhos da AML Fonte: INE - Direção Geral do Território, 2003; 
(Alves, 2008). 

  

Tal peso nas periferias acentuou-se pela forte especulação gerada após a revolução de 1974 que a par 

de uma mudança social (em busca de uma melhor qualidade de vida) e com o desenvolvimento das 

redes viárias, permitiu uma maior mobilidade e descentralização dos centros urbanos (Salgueiro, 1997).  

Com os grandes promotores imobiliários a ocuparem os centros urbanos mais valorizados, o pequeno 

construtor/investidor centrou-se nas áreas suburbanas que representavam uma fuga face às restrições 

da administração urbanística (Soares, 1984). 

Observou-se um crescimento intenso na margem norte do Tejo, patente pelos elevados valores, visíveis 

na tabela 1, de dimensão AUGI em relação à área total do concelho, como o caso de Odivelas (22.6%); 

Município
Área Total do 

Concelho (ha) (2003)

Dimensão 

AUGI (ha)

Percentagem de Área 

AUGI no Concelho (%)

Alcochete 9451 19,6 0,2

Almada 7020 984,8 14,0

Amadora 2328 127,6 5,5

Barreiro 3177 271,4 8,5

Cascais 9707 407,5 4,2

Lisboa 8462 50,6 0,6

Loures 16855 928,7 5,5

Mafra 29164 21,0 0,1

Moita 5526 177,0 3,2

Montijo 34076 110,7 0,3

Odivelas 2663 603,0 22,6

Oeiras 4583 257,3 5,6

Palmela 46288 873,9 1,9

Seixal 9552 2119,0 22,2

Sesimbra 19496 499,5 2,6

Setúbal 17195 166,5 1,0

Sintra 31358 869,8 2,8

Vila Franca de Xira 29562 419,6 1,4

Total 286463 8907,2 3,1
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Oeiras (5.6%); Loures e Amadora (ambos com 5.5%). Esta acentuada percentagem devendo-se à 

maior proximidade da capital, principal fonte de emprego (Jorge, 2010).  

Todavia este fenómeno não se remeteu apenas à margem norte do Tejo, também se expandiu à 

margem sul do Tejo, destacando-se os municípios do Seixal (com 22.1%), Almada (com 14%) e 

Barreiro (com 8.5%). A expansão na margem sul prende-se igualmente com o crescimento da atividade 

industrial na periferia (face a um centro metropolitano mais terciário) como fonte geradora de emprego, 

designadamente, no caso do Seixal a Siderurgia Nacional, a Lisnave em Almada e a CUF no Barreiro 

(Poder Local, 1983; Salgueiro, 1997). 

Analisando o fenómeno AUGI em 2013 à escala da AML (Tabela 2) verifica-se que essas áreas 

correspondem a cerca de 8907 ha dos 286463 ha da AML, o que representa cerca de 3.1% da área 

total, uma percentagem bastante inferior aos casos mais graves da AML (caso de Odivelas com 26.9%). 

Várias foram as estratégias desenvolvidas pelos municípios na determinação de uma solução efetiva. 

Ainda assim são visíveis nos dias de hoje, não só a presença de AUGI como o aumento da percentagem 

destas no território dos vários concelhos, como no caso de Cascais, Loures, Odivelas e Sesimbra como 

é visível na tabela 2 (aumento de dimensão devido à integração de áreas outrora classificadas como 

não passíveis de reconversão).  

Tabela 2 - Dimensão do Fenómeno AUGI nos Concelhos da AML7  

 

                                                           
7 Valores de Área Total do Concelho de 2013 retirados do INE – DGT e Valores da dimensão AUGI Atualizada dos 
municípios de Lisboa, Loures, Moita, Oeiras, Palmela, Setúbal, Vila Franca de Xira completados com as respostas 
às entrevistas por parte dos municípios. Valores da dimensão AUGI Atualizada dos municípios do Barreiro, 
Cascais, Odivelas, Sesimbra e Sintra completados com as apresentações decorridas no Seminário AUGI´s e 

Município

Área Total do 

Concelho (ha) 

(2013)

Dimensão AUGI 

Actualizada (ha)

Percentagem da 

Área do Concelho 

(%)

Alcochete 12836 19,6 0,2

Almada 7021 984,8 14,0

Amadora 2378 127,6 5,4

Barreiro 3639 219,9 6,0

Cascais 9740 742,0 7,6

Lisboa 10005 59,0 0,6

Loures 16724 958,5 5,7

Mafra 29166 21,0 0,1

Moita 5526 169,0 3,1

Montijo 34862 110,7 0,3

Odivelas 2654 714,6 26,9

Oeiras 4588 85,0 1,9

Palmela 46512 873,9 1,9

Seixal 9550 2119,0 22,2

Sesimbra 19547 607,8 3,1

Setúbal 23033 160,5 0,7

Sintra 31923 869,8 2,7

Vila Franca de Xira 31819 385,0 1,2

Total 301523 9227,4 3,1
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O aumento da dimensão AUGI sobre a área do município não se prende atualmente com um 

crescimento/ressurgimento de construções ilegais, mas sim, de acordo com as respostas obtidas por 

parte de vários municípios, de alterações do quadro legal que permitiram, sobretudo aquando o 

processo de revisão do PDM, a integração de áreas tidas como não passíveis de reconversão a serem 

consideradas como AUGI e com isso a oportunidade de virem posteriormente a serem requalificadas e 

legalizadas (Chula, 2017; Campos & Ramalho, 2017). 

Procura-se deste modo diminuir as várias situações de conflito através dos instrumentos de gestão do 

território (com algumas correções cadastrais tanto por má identificação do uso do solo, como pelo 

aumento/diminuição da área de alguns municípios entre 2003 e 20138) de modo a solucionar os 

constrangimentos identificados. 

Assinalam-se igualmente alguns municípios que têm conseguido uma diminuição da sua dimensão de 

AUGI face à área total do seu município, nomeadamente Amadora, Barreiro, Moita, Oeiras, Setúbal, 

Sintra e Vila Franca de Xira. Tal diminuição demonstra um progresso na requalificação/legalização das 

AUGI (salvo erros de cartografia cuja redução da percentagem AUGI no concelho possa estar 

relacionada com o aumento da área do concelho). 

Face aos valores divergentes das tabelas anteriores optou-se pela construção de um quadro 

comparativo com os vários dados apurados relativamente às áreas do concelho e às dimensões AUGI. 

As áreas referentes aos concelhos foram obtidas através do INE – DGT, a escolha dos anos prende-

se com o facto de 2003 ser o ano mais antigo e 2013 o ano mais recente de uma mesma fonte de 

dados agregada, neste caso da Direção Geral do Território e publicado pelo INE. 

Já a recolha da dimensão da AUGI (dimensão territorial em m2 ou ha) revelou-se mais complicada pela 

dificuldade em obter dados tanto antigos como atuais. Assim foram considerados primeiramente os 

dados disponíveis em dissertações (nomeadamente da Carla Alves referente a 2008 (Alves, 2008) por 

serem os dados mais antigos encontrados) e estes foram posteriormente atualizados com os dados 

disponibilizados pelas câmaras municipais ou por apresentações de vários municípios no Seminário 

“AUGI´s e Construção Ilegal” decorrido em Loures. 

Nos casos cujos dados foram impossíveis de atualizar optou-se por se manter os dados referentes a 

2008. Pelo que é um tema que merece ser explorado e completado, com o contínuo contacto com 

técnicos de várias entidades municipais, por forma a colmatar as várias carências de informação. Toda 

esta análise foi agrupada e encontra-se representada pela tabela 3.  

                                                           
Construção Ilegal em 2015. Valores de dimensão AUGI Atualizada dos municípios de Alcochete, Almada, 
Amadora, Mafra, Montijo e Seixal mantiveram os valores apresentados pela dissertação de Carla Alves (Alves, 
2008; INE - Direção Geral do Território, 2013; Vale, 2015; Araújo & Pardal, 2015; Câmara Municipal de Sintra, 
2015; Sousa, 2015; Alexandrino, 2015; Departamento de Habitação e Reabilitação Urbana, 2015; Divisão para a 
Reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, 2017; EMAUGI, 2017; Costa R. , 2017; Chula, 2017; Angelino, 
2017; Campos & Ramalho, 2017). 
8 Dados referentes a áreas foram obtidos no INE – DGT e desconhece-se as razões do aumento/diminuição da 
área dos vários municípios face às áreas do concelho de 2003.  
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Tabela 3 – Evolução de áreas de concelho e de áreas AUGI (ha)9 

 

É possível observar a um aumento da área concelhia, com um aumento total de cerca de 15060 ha nos 

concelhos da AML que poderão corresponder a correções cadastrais. Nas áreas AUGI verifica-se 

igualmente um crescimento da área, mas aqui para 320,12 ha na AML, que como já referido deve-se à 

aplicação de novos quadros legais perante os vários constrangimentos identificados. Contudo há a 

assinalar que cinco municípios viram a sua área de AUGI diminuir (entre 2003 e 2013) - Barreiro, Moita, 

Oeiras, Setúbal e Vila Franca de Xira. Já no caso da Moita e Oeiras a diferença de áreas ou é nula ou 

pouco expressiva. 

Assim, apesar de algumas situações poderem estar associadas a casos de verdadeiro sucesso na 

reconversão das AUGI são também identificadas situações em que as diversas alterações legislativas 

                                                           
9 Valores de Área Total do Concelho retirados do INE – DGT e Valores da dimensão AUGI Atualizada dos 
municípios de Lisboa, Loures, Moita, Oeiras, Palmela, Setúbal, Vila Franca de Xira completados com as respostas 
às entrevistas por parte dos municípios. Valores da dimensão AUGI Atualizada dos municípios do Barreiro, 
Cascais, Odivelas, Sesimbra e Sintra completados com as apresentações decorridas no Seminário AUGI´s e 
Construção Ilegal em 2015. Valores de dimensão AUGI Atualizada dos municípios de Alcochete, Almada, 
Amadora, Mafra, Montijo e Seixal mantiveram os valores apresentados pela dissertação de Carla Alves (Alves, 
2008; INE - Direção Geral do Território, 2013; Departamento de Habitação e Reabilitação Urbana, 2015; Câmara 
Municipal de Sintra, 2015; Araújo & Pardal, 2015; Alexandrino, 2015; Sousa, 2015; Vale, 2015); Divisão para a 
Reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, 2017; EMAUGI, 2017; Costa R. , 2017; Chula, 2017; Angelino, 
2017; Campos & Ramalho, 2017). 

Município

Área Total do 

Concelho (ha) 

(2003)

Área Total do 

Concelho (ha) 

(2013)

Diferença de 

Áreas

Dimensão 

AUGI (ha)

Dimensão 

AUGI 

Actualizada 

(ha)

Diferença de 

Dimensões 

AUGI

Alcochete 9451 12836 3385 19,6 19,6 0,0

Almada 7020 7021 1 984,8 984,8 0,0

Amadora 2328 2378 50 127,6 127,6 0,0

Barreiro 3177 3639 462 271,4 219,9 -51,5

Cascais 9707 9740 33 407,5 742,0 334,5

Lisboa 8462 10005 1543 50,6 59,0 8,4

Loures 16855 16724 -131 928,7 958,5 29,8

Mafra 29164 29166 2 21,0 21,0 0,0

Moita 5526 5526 0 177,0 169,0 -8,0

Montijo 34076 34862 786 110,7 110,7 0,0

Odivelas 2663 2654 -9 603,0 714,6 111,6

Oeiras 4583 4588 5 257,3 85,0 -172,3

Palmela 46288 46512 224 873,9 873,9 0,0

Seixal 9552 9550 -2 2119,0 2119,0 0,0

Sesimbra 19496 19547 51 499,5 607,8 108,3

Setúbal 17195 23033 5838 166,5 160,5 -6,0

Sintra 31358 31923 565 869,8 869,8 0,0

Vila Franca de Xira 29562 31819 2257 419,6 385,0 -34,6

Total 286463 301523 15060 8907,2 9227,4 320,1
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aumentaram as exigências em termos de licenciamento, retirando a possibilidade de serem 

reconvertidas, como foi transmitido pela Câmara Municipal de Setúbal (exemplo de construções que se 

localizem em bacias de retenção cuja reconversão ficou impedida de avançar) (Angelino, 2017). 

Já a análise da percentagem do número de AUGI em cada município face ao total número de AUGI’s 

na AML, no gráfico 1, permite constatar um destaque de Almada, Cascais e Loures, com 22.9%, 17.4% 

e 13.9% respetivamente. 

 

Gráfico 1 - Percentagem de AUGI face ao Total de AUGI na AML10 

A elevada percentagem do número de AUGI’s em Almada (22.9%) considerando que este município é 

o segundo município da margem sul do Tejo com a maior área de AUGI face à área total do município 

(de 14% visível na tabela 1), é tradutora de um elevado número de AUGI’s de diversas dimensões 

(Gráfico 1).  

Já no caso de Cascais, considerando o seu elevado número de AUGI (17.4% do total da AML) face à 

sua reduzida dimensão (7.6% segundo a tabela 2), é possível determinar que as AUGI deste município 

sejam de reduzida dimensão. 

 

 

                                                           
10 Fonte (Câmara Municipal de Palmela, 2015; Divisão para a Reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, 

2017; Campos & Ramalho, 2017; Angelino, 2017; Costa R. , 2017; EMAUGI, 2017).  
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4.1.2. Processos de Reconversão 

 

Como processos de reconversão urbanística, estabelecidos pela Lei 91/95 de 2 de Setembro no artigo 

4.º apresentam-se o processo de reconversão de iniciativa de proprietários ou comproprietários e a 

reconversão urbanística de iniciativa municipal com ou sem apoio da Administração Conjunta (mediante 

um loteamento ou plano pormenor). A reconversão urbanística de iniciativa municipal geralmente 

ocorre da inércia por parte dos moradores, e é uma resposta por parte do município com interesse na 

requalificação do seu território. 

Assim, analisando os processos de reconversão conforme as respostas obtidas, observa-se um 

predomínio da Reconversão por Iniciativa dos Particulares através de Loteamento, onde os municípios 

da Moita, Lisboa, Loures e Palmela referem um predomínio deste processo de reconversão nas AUGI 

localizadas nos seus concelhos. Ao contrário de Vila Franca de Xira, Barreiro e de Oeiras onde 

predomina o processo de reconversão por iniciativa municipal (Departamento de Habitação e 

Reabilitação Urbana, 2015; Costa R. , 2017; Divisão para a Reconversão das Áreas Urbanas de 

Génese Ilegal, 2017; EMAUGI, 2017; Chula, 2017; Campos & Ramalho, 2017; Pardal, 2017).  

A opção pelo modelo de reconversão encontra-se fortemente ligada aos proprietários, cujo maior/menor 

interesse acaba por se relacionar com o próprio tipo de intervenção das câmaras municipais. Uma 

atitude mais passiva por parte dos moradores requer um investimento extra por parte dos munícios, 

que muitas vezes optam por uma reconversão de iniciativa municipal acarretando custos ao erário 

público (Alves, 2008).  

Em muitos casos, a intervenção por parte do município ganha um cariz de quase obrigatoriedade pela 

elevada dimensão das AUGI e das fragilidades e carências que acarretam. Veja-se o caso de Vila 

Franca de Xira, que como referiu no Seminário de Loures em 2015, sentiu necessidade de mudar de 

estratégia procurando compreender a realidade existente no terreno, enquanto o município de Oeiras, 

mencionou a necessidade de se substituir aos proprietários por forma a provocar uma agilização do 

processo (Departamento de Habitação e Reabilitação Urbana, 2015). Todavia, ainda existem AUGI 

sem modelo de reconversão definido.  

Referido pela quase totalidade dos municípios, a vertente financeira (tanto pelos elevados encargos 

como pela baixa classe económica dos moradores) mostra-se como o pilar mais frágil nos processos 

de reconversão, servindo de entrave ao desenvolvimento do projeto e das obras, cuja população e a 

própria administração não conseguem, muitas vezes, suportar. 

Dos dados obtidos relativos à situação do processo de reconversão, apenas alguns municípios o 

descreveram pormenorizadamente, nomeadamente Lisboa, Vila Franca de Xira, Palmela, Loures, 

Barreiro e Setúbal. E em todos estes municípios são visíveis AUGI com situações processuais bastante 

díspares.  

No caso do município de Lisboa existem AUGI cujo loteamento se encontra em fase final de apreciação 

nos serviços de gestão urbanística (3 AUGI, nomeadamente a Quinta do Grafanil, Rua Teresa Saldanha 
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e a Quinta da Assunção), AUGI com alvará emitido existem dois casos em que o processo necessita 

de concertação entre proprietários (Rua do Eucalipto [Galinheiras] e Rua Particular à Azinhaga Torre 

do Fato [Rua A e Rua B]). Em Loures, na reconversão de iniciativa particular, registam-se 58 

reconversões já concluídas (equivalente a 363.07ha), são igualmente identificadas 21 AUGI cujo 

processo não foi ainda iniciado (66.74ha) e outras 21 cujo processo se encontra inativo/condicionado 

(120.23ha). Por sua vez, na reconversão por iniciativa municipal observam-se 25 processos 

(equivalente a 165.88 ha), dos quais se destacam 2 núcleos já concluídos (8.54 ha) e 9 núcleos ainda 

em estudo prévio (75.27 ha). 

Também em Setúbal são registadas 11 AUGI com uma situação totalmente regularizada, mas também 

12 casos sem a constituição de comissões das AUGI e 7 cujos processos de loteamento se encontram 

parados ou caducados. No caso do município de Setúbal, as AUGI’s não constituídas ou paradas 

perfazem um total de 29.8 ha dos 160.5 ha da dimensão total AUGI, que se traduz por 18.6% do 

território de génese ilegal. 

Deste modo, verifica-se uma realidade muito díspar dentro dos próprios municípios, que se acredita 

prolongar a toda a AML. Apesar de registados casos em que se consegue a legalização/requalificação 

de AUGI, movidos pelo empenho dos municípios e dos moradores, a verdade é que ainda existem 

AUGI a serem solucionadas, cuja resolução parece incerta temporalmente. 

 

4.1.3. Características Demográficas das AUGI 

 

De toda a população residente em AUGI desconhece-se atualmente toda a sua composição 

sociocultural. Conhecem-se no entanto algumas das principais características semelhantes às 

camadas sociais na génese do fenómeno (como o baixo nível de escolaridade).  

Como analisado no “Perfil Social e Estratégias do Clandestino” os moradores na génese das áreas 

clandestinas (maioria das quais passaram mais tarde a designar-se de Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

após a publicação da Lei 91/95 de 2 de Setembro) possuíam uma origem rural pautada por uma 

atividade profissional agrícola desde tenra idade (Ferreira, et al, 1985). 

Esta origem mais humilde era igualmente marcada por uma baixa escolaridade (onde predominava a 

4ª classe) e os fracos recursos económicos. Assim, por meio da vida militar e do descontentamento 

com a vida agrícola, várias camadas populacionais optaram por deslocar-se para a capital, onde 

acreditavam conseguir uma melhor qualidade de vida (Ferreira, et al, 1985). 

Este primeiro movimento iniciado, nos anos 60, por casais jovens, era marcado pela mobilidade na 

procura de alojamento, a qual se alterava aquando o nascimento do primeiro filho, razão pela qual, as 

barracas/anexos/quartos/casas abarracadas mais próximas da capital foram sendo preteridas pela 

moradia própria em localizações mais periféricas com preços mais razoáveis, mas ainda assim com 

fácil acesso à capital (Ferreira, et al, 1985). 
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Não obstante, após os anos 90, observa-se uma alteração da estrutura social cuja análise é ainda 

diminuta, representando um potencial enorme de investigação por forma a entender o atual perfil social 

dos moradores das AUGI.  

Como refere Teresa Sá e Maria Mendes (2010, p. 3) atualmente: “não há uma homogeneidade e 

linearidade de situações, de protagonistas, de trajetórias de vida, de motivações e de representações 

sociais” pois assiste-se não só a um envelhecimento demográfico dos seus moradores (a 1ª geração) 

como surgem também a presença de alguns moradores provenientes de outros países (tanto dos 

PALOP como de países do leste e do oriente), aumentando a heterogeneidade e diversidade dos seus 

moradores.  

A par destes, agregam-se as segundas e terceiras gerações, onde algumas tendem a permanecer nas 

AUGI, seja nas moradias, seja com a construção de anexos ou até com a compra de terrenos/moradias 

na zona (Mendes & Sá, 2010).  

Ficam deste modo estabelecidos, segundo estas autoras, quatro perfis de moradores, que refletem a 

realidade das AUGI, nomeadamente: “a) os moradores antigos e provenientes da “província” (primeiras 

gerações de residentes); b) os moradores nascidos no bairro (filhos e netos dos moradores mais 

antigos; c) os residentes flutuantes (2ª habitação) e d) os moradores imigrantes ou de origem imigrante” 

(Mendes & Sá, 2010, p. 15). 

No entanto, a par de uma análise qualitativa é necessário compreender quantitativamente o fenómeno 

demográfico que as AUGI implicaram na AML. Esta análise requer uma obtenção de vastos dados, cujo 

acesso se revela difícil, seja por falta de informação completa e concisa em meios oficiais seja pela não 

obtenção de respostas por parte dos municípios quando contactados. Esta dificuldade de obtenção de 

respostas muitas vezes encontra-se associada à incapacidade do próprio município em dar uma 

resposta pela ausência de um gabinete específico em lidar com as áreas urbanas de génese ilegal, 

cuja temática, em alguns casos, acaba por ser tratada apenas por um técnico. Assim, procurando 

colmatar dados que se achavam necessários à análise da dimensão humana das AUGI optou-se a par 

da informação disponibilizada via INE e Câmaras Municipais, por agregar valores apresentados por 

vários municípios no Seminário de Loures assim como valores presentes em vários documentos 

técnicos e académicos. 

Desta forma, observando a tabela 4 referente à percentagem de habitantes em AUGI face ao número 

de habitantes no concelho destacam-se claramente o município de Loures (onde a população a residir 

em AUGI representa 30% da sua população total); o município de Odivelas (com 27%) e o município 

do Seixal (com 22%). Tanto Odivelas (com 26.9%) como Seixal (com 22.2%) destacam-se igualmente, 

segundo a tabela 2, como os dois municípios com maior percentagem de dimensão da AUGI face à 

área total do respetivo concelho. São por isso municípios onde o fenómeno AUGI possui uma grande 

expressão, tanto em termos de dimensão física do fenómeno como dimensão humana. 

Esta forte presença no concelho requer uma maior aposta por parte das entidades camarárias na 

resolução da problemática e num consequente apoio às populações. Face a isto o município de Loures 

criou a Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, pretendendo a reconversão das 
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AUGI assegurando a sua qualificação e legalização de modo sustentado (EMAUGI, 2017). Já o 

município de Odivelas propõe um vasto leque de investimentos municipais na reconversão englobando 

subsídios e comparticipações nas obras de urbanização até à requalificação das infraestruturas viárias 

mais degradadas (Sousa, 2015). 

No geral, o número de moradores em AUGI representam cerca de 10% de toda a população da AML, 

valor que causa para alguma apreensão, considerando que 1 em cada 1000 moradores da AML reside 

numa área que carece de equipamentos e/ou infraestruturas (Tabela 4). 

Tabela 4 – Percentagem de Habitantes AUGI face ao Número de Habitantes no Concelho11 

 

No extremo oposto, existem outros municípios com uma fraca expressão do número de moradores em 

AUGI face ao total do concelho, como o caso de Alcochete, Lisboa, Mafra, Oeiras, Sesimbra e Vila 

Franca de Xira. Alguns casos devido a fortes medidas de reconversão e legalização, que contribuíram 

para uma efetiva diminuição do número de AUGI, como o caso de Vila Franca de Xira, onde segundo 

o município “tanto a revisão do Plano Diretor Municipal como a proximidade que a câmara municipal 

tem com os interessados tem sido a chave para que já esteja concluída a reconversão de 71% das 

AUGI do Concelho” (Campos & Ramalho, 2017). 

                                                           
11 Valores referentes ao número de habitantes no concelho em 2013 foram obtidos no INE. Valores do número 
estimado de habitantes em AUGI dos municípios de Lisboa, Loures, Moita, Oeiras, Palmela, Setúbal e Vila Franca 
de Xira foram cedidos pelos municípios através das respostas às entrevistas (Departamento de Habitação e 
Reabilitação Urbana, 2015; Divisão para a Reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, 2017; EMAUGI, 
2017; Costa R. , 2017; Chula, 2017; Angelino, 2017; Campos & Ramalho, 2017). Valores de Odivelas e de Sintra 
para o número estimado de habitantes em AUGI foram retirados das apresentações no Seminário de Loures 
(Câmara Municipal de Sintra, 2015; Sousa, 2015). Restantes valores do número estimado de habitantes em AUGI 

retirados da dissertação de Pedro Patrício (Patrício, 2011). 

Município

Número de 

Habitantes do 

Concelho (2013)

Número 

Estimado de 

Habitantes em 

AUGI

Percentagem de 

Habitantes AUGI face ao 

Total do Concelho (%)

Alcochete 18410 32 0

Almada 170756 33008 19

Amadora 175354 13059 7

Barreiro 77212 12078 16

Cascais 208514 14601 7

Lisboa 511667 5623 1

Loures 208858 62500 30

Mafra 80247 613 1

Moita 65433 4123 6

Montijo 53939 2847 5

Odivelas 150419 40851 27

Oeiras 172556 2033 1

Palmela 63752 2940 5

Seixal 162516 34976 22

Sesimbra 50337 565 1

Setúbal 118689 13028 11

Sintra 379756 32000 8

Vila Franca de Xira 139110 2030 1

Total 2807525 276907 10
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Já a fraca expressão em Lisboa relaciona-se com a elevada especulação imobiliária na capital que 

originou uma procura por parte da população nas periferias. 

Por sua vez, comparando a percentagem de habitantes em AUGI entre margem norte e sul da AML, 

destaca-se, segundo a tabela 5, a Margem Norte com um 62.6% de todos os moradores em AUGI da 

AML. Na margem norte observa-se uma maior densidade populacional onde contudo se verifica uma 

menor dimensão das AUGI, face aos maiores entraves administrativos e/ou físicos (Costa, 2008). 

Tabela 5 - Comparação da Percentagem de Habitantes em AUGI entre Margem Norte e Sul da AML (valores 

obtidos entre 2011/2017)12 

 

Estes valores relevam um acentuar da percentagem de habitantes AUGI da margem norte face à 

margem sul segundo dados apurados por Pedro Patrício em 2011 (Patrício, 2011), no qual a margem 

norte possuía 57.8% e a margem sul 42.2%.  

Tal poderá significar um contínuo envelhecimento da população das AUGI na Margem Sul sem que 

exista uma substituição das gerações, que face ao contínuo fecho de indústrias se vêm obrigadas a 

migrar tanto para outras zonas do país como para outros países. Contudo, são hipóteses que ficam 

dependentes de confirmação a partir da disponibilização de mais dados e que poderiam resultar num 

estudo aprofundado sobre a evolução das AUGI. 

 

4.1.4. Características e Configuração da Habitação  

 

Todo este crescimento de génese ilegal exprime-se num diverso leque de formas arquitetónicas e 

tipologias resultantes das pretensões económicas, culturais e sociais dos proprietários. Estas 

pretensões ficaram igualmente representadas pelo local de edificação e pelo tipo de construções, como 

o caso de uma segunda habitação sazonal próxima da praia, a primeira habitação perto de focos de 

emprego e o caso dos prédios de renda sobretudo na periferia de Lisboa, na margem a norte do Tejo, 

procurando uma maior rentabilização económica do espaço (Rodrigues, 1989; Alves, 2008). 

                                                           
12 Fonte: (INE, 2013; Patrício, 2011; Departamento de Habitação e Reabilitação Urbana, 2015; Câmara Municipal 
de Sintra, 2015; Sousa, 2015; Divisão para a Reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, 2017; EMAUGI, 
2017; Costa, 2017; Chula, 2017; Angelino, 2017; Campos & Ramalho, 2017). 

Município

Número Estimado 

de Habitantes em 

AUGI

Percentagem de 

Habitantes AUGI 

(%)

Margem Norte da AML 173310 62,6

Margem Sul da AML 103597 37,4

Total 276907 100
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Desta forma, Eugen Bruno, em “Conjuntos Habitacionais Clandestinos na Região de Lisboa” (CIT IN 

Alves, 2008) definiu os vários tipos de ocupação sem licenciamento tradutores dos clandestinos 

apresentados na figura 7. 

                   

Figura 7 - Tipos de Ocupação de Clandestinos (Alves, 2008) 

Destes vários tipos de ocupação o que predomina é a primeira habitação do tipo moradia. Este tipo de 

habitação apresenta diferenças entre margens, com um cariz mais rural na margem sul face a um 

terreno menos acidentado e mais próximo de áreas florestais, ao passo que na margem norte, a 

primeira habitação propagou-se de forma desordenada face a uma carência habitacional sem resposta 

no mercado legal (Alves, 2008; Costa, 2008).   

Por sua vez, a segunda habitação predomina na margem sul face à margem norte, sobretudo em locais 

mais próximos da praia, como o caso de Sesimbra e Almada (Alves, 2008; Costa, 2008). Esta servia 

de refúgio da cidade aos fins-de-semana ou em épocas balneares, de uma população com um maior 

poder económico (Alves, 2008; Costa, 2008). 

No caso dos prédios de renda, construções de habitação coletiva, localizam-se sobretudo na margem 

norte do Tejo (como o caso da Brandoa, no município da Amadora, onde alguns edifícios chegavam a 

atingir 3 ou mais pisos), numa ótica de rentabilização da área reduzida do lote (Rodrigues, 1989; Costa, 

2008). 

 

 

 

 

Primeira Habitação

•Lotes individualizados unifamiliares do tipo moradia com um ou dois pisos. 
Possui geralmente uma garagem, anexos e jardim.

Segunda Habitação

•Semelhante à primeira habitação mas para efeitos sazonais, em alguns casos 
torna-se habitação de primeira (com a aproximação à reforma).

Prédios de Renda

•Construções de 3 a 5 pisos, em média, com vista ao aluguer. 

Indústrias

•Construções de dimensões variáveis que abarcam vários tipos de indústria.

Lotes Não Edificados

•Retenção de solo expectante
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4.2. Perceção do Quadro Legislativo pelos Municípios 

 

Analisando toda a informação obtida junto de alguns municípios relativa à sua perceção sobre a 

adequabilidade do quadro legal à resolução das AUGI, a maioria das opiniões é consonante ao referir 

uma insuficiência da mesma na resolução da problemática. 

No caso do município de Lisboa, este menciona que os constrangimentos legais se relacionam com o 

insuficiente enquadramento legal da legalização das construções, nomeadamente na possibilidade de 

dispensa de alguns requisitos e da não necessidade de uma reconversão cadastral. Para este 

município salienta-se também uma insuficiência dos instrumentos legais para uma atuação municipal 

mais ágil nos processos de reconversão (como a possibilidade do uso da faculdade de expropriação) 

e ainda a incapacidade do cumprimento dos sucessivos prazos legais para a finalização dos processos 

de reconversão (Divisão para a Reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, 2017).  

O insuficiente enquadramento legal da legislação das construções é igualmente uma das dificuldades 

mencionadas pelo município de Vila Franca de Xira, sobretudo nos atos de registo predial e nos deveres 

fiscais. O entrave encontra-se nos estudos de loteamentos que são desenvolvidos com base num 

levantamento topográfico rigoroso, cuja incompatibilidade fica refletida com as descrições prediais cuja 

área era aferida por métodos pouco rigorosos, ultrapassando, em algumas situações, os 15% (de 

descrições prediais) estabelecidos pela Lei (Campos & Ramalho, 2017). 

Já para o município de Loures, o entrave passa por compreender os novos mecanismos de intervenção 

no território, nomeadamente com a publicação da Lei 70/2015 de 16 de Julho (que vem alterar a Lei 

91/95 de 2 de Setembro). O município realça a necessidade de se refletir e de se implementar estes 

novos mecanismos nos regulamentos municipais de modo a alcançar uma melhor implementação de 

soluções urbanísticas, tais como o regulamento de taxas e o regulamento municipal para reconversão 

urbanística das áreas urbanas de génese ilegal (EMAUGI, 2017).  

O município de Setúbal segue o mesmo raciocínio referindo um quadro legal desadequado à resolução 

das AUGI, ao qual o município de Mafra atribui procedimentos complexos e demorados (Angelino, 

2017; Martins, 2017).  

O município de Palmela aparenta ter uma visão mais otimista. Segundo o Arquiteto Pedro Carvalho 

Chula: “Na prática temos uma legislação que é excecional para resolver isto, cria muitas exceções (…) 

não obstante (…) é muito pouco ambiciosa” referindo ainda que “podíamos ter uma lei das AUGI muito 

mais atual face às nossas atuais orientações de planeamento urbano e de ordenamento do território” e 

que a atual “Lei das Augi (…) é simplesmente um facilitador para resolver um processo administrativo” 

alertando para a verdadeira necessidade do ordenamento do território e não apenas na conversão de 

avos para metros quadrados (Chula, 2017). 

No caso do município do Barreiro, o Arquiteto António Pardal refere: “Eu pessoalmente gostava mais 

que não existisse este quadro legal (…) porque acho demasiadamente burocrático (…) e ainda por 
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cima com esta última alteração da lei das AUGI, veio bloquear ainda mais, vem retirar a hipótese do 

início provisório das obras de urbanização” (Pardal, 2017). 

Por último questionando Carlos Pina (CCDR-LVT) sobre a adequação do quadro legal à resolução das 

AUGI este menciona “não se pode considerar totalmente adequado um quadro legal vigente há mais 

de 20 anos, com as sucessivas prorrogações de prazos, que ainda não resolveu a situação” (Pina, 

2017).  

Identifica-se assim a opinião geral de uma inadequação por parte do quadro legislativo quanto à 

resolução das áreas urbanas de génese ilegal. A legislação embora visando uma solução, revela-se 

insuficiente e desadequada às várias dinâmicas encontradas no território. Seria de considerar a 

passagem de diretrizes administrativas para um conjunto de orientações e/ou obrigações para a 

requalificação/legalização destes espaços, assim como a integração e adaptação às várias realidades 

de cada território/bairro, tendo em vista o seu desenvolvimento sustentável a médio e longo prazo. 

 

4.3. Principais pontos críticos na legalização/requalificação das AUGI  

 

Todavia, nem todo o processo de legalização/requalificação das AUGI encontra-se pendente somente 

por razões legislativas. Várias são as razões também de ordem económica e social a conduzir à 

perpetuação do fenómeno. Assim, procede-se a uma análise por município das razões identificadas 

para a dificuldade em reconverter as áreas urbanas de génese ilegal presentes no seu território. 

Como restrições à reconversão das AUGI no município de Lisboa são assinalados o custo das 

operações (seja por indisponibilidade económica de moradores ou do próprio município), 

nomeadamente para o financiamento da execução das obras, no realojamento de moradores, nos atos 

de registo, na atualização de certidões e no pagamento de taxas; sendo ainda assinalada a inexistência 

de concertação entre moradores (Divisão para a Reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, 

2017).   

No caso do município de Mafra, a questão legal é também referida, com as demasiadas normas legais 

e regulamentares aplicáveis; com a falta de mecanismos de articulação com os Planos Municipais de 

Ordenamento do Território e ainda a falta de compatibilidade com outros regimes legais como a REN 

e a RAN como fatores a dificultarem a legalização e requalificação das AUGI. A par destes fatores, o 

município de Mafra refere igualmente os custos elevados dos processos de reconversão que conduzem 

à desistência dos proprietários e ainda o elevado número de comproprietários (Martins, 2017). 

O município de Vila Franca de Xira identifica como restrições à conclusão dos processos de 

reconversão as questões de propriedade e responsabilidade dos proprietários e a soluções do direito 

privado, cuja responsabilidade é alheia ao município (Campos & Ramalho, 2017).   

São ainda identificadas outras razões como demonstra o Município de Loures, que identifica também 

as dificuldades económicas como um dos fatores que tem conduzindo a um prolongamento das AUGI. 



47 
 

Assinala igualmente que o novo PDM ainda não trouxe o impulso esperado designadamente com a 

reflexão sobre a continuidade de alguns projetos de loteamento aprovados ao abrigo do PDM de 1994; 

e salienta as tipologias de uso do solo e os riscos associados, sobretudo nas tipologias de instabilidade 

de vertentes e de erosão hídrica (obrigando à realização de estudos geotécnicos) assim como com a 

sobreposição de prédios delimitados em AUGI em áreas REN e RAN. Encontram-se ainda alguns casos 

onde existe a aplicação de um regime non-aedificandi mais restritivo no caso das faixas de proteção 

de linhas de água e de infraestruturas rodoviárias (cuja restrição é menor no regime das servidões) e 

ainda áreas de servidão aeronáutica (EMAUGI, 2017). 

No município de Setúbal são referidas, como alguns municípios anteriores, o aumento das exigências 

em termos de licenciamento associadas às diversas alterações legislativas e também as alterações 

nas normas regulamentares (como a necessidade de construção de bacias de retenção no caso da 

regularização das linhas de água, condicionando a ocupação territorial) e a sobreposição de AUGI com 

território protegido ao abrigo da Reserva Natural do Estuário do Sado). A nível da administração são 

ainda referidas questões relacionadas às taxas urbanísticas aplicadas (valor compensatório) pela 

incapacidade de ceder para espaços de equipamentos e espaços verdes; e ainda a dotação 

progressiva de infraestruturas básicas (como iluminação pública, arruamentos, abastecimento de água 

e drenagem de águas residuais) nas AUGI sem comparticipação dos comproprietários pelas juntas de 

freguesia que tem conduzido a uma maior passividade dos moradores. A temática social é também 

neste município um problema de relevo com a dificuldade de organização de comissões de moradores 

e com a inércia das mesmas para o desenvolvimento dos projetos mesmo com o apoio de técnicos 

municipais (Angelino, 2017). 

Já o município da Moita associa como principais pontos críticos a falta de verbas para o projeto de 

loteamento e consequentes infraestruturas (tais como de saneamento, pavimentação, de 

abastecimento de água, entre outras) e pelos divergentes interesses dos proprietários, sobretudo entre 

proprietários de primeira e única habitação (pretendem legalizar) e os proprietários que apenas 

possuem o terreno ou uma segunda habitação (Costa R. , 2017). 

No município de Palmela a questão financeira é também referida como um dos maiores pontos críticos 

na reconversão das AUGI. Seja pela incapacidade dos comproprietários em comparticipar as obras de 

urbanização, seja pela desconfiança das populações nas comissões, e com isso recusando-se muitas 

vezes a comparticipar. São ainda assinalados alguns erros de cartografia que aguardam a revisão do 

PDM, desde áreas erradamente delimitadas com REN, RAN ou espaço agroflorestais até ao caso onde 

a densidade populacional excede o limite imposto (Chula, 2017).  

Igualmente no município do Barreiro a questão financeira é referida como uma das maiores dificuldades 

no processo de legalização/requalificação das AUGI. Que não só condiciona os moradores, como as 

próprias equipas de técnicos que se vêm limitadas a reduzir o seu número o que conduz a uma maior 

demora na resolução destes casos (Pardal, 2017). 

Por sua vez, em nome da CCDR-LVT, Carlos Pina, acentua as dificuldades com as características dos 

terrenos, designadamente com os terrenos não aptos à construção com as mais variadas restrições 
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(desde REN, RAN, linhas de água, vertentes, entre outros) e com a preocupação de salvaguardar os 

moradores e o interesse público das situações de risco (Pina, 2017). 

Em suma, os principais obstáculos advém de motivações económicas que não só impedem o progresso 

dos processos de reconversão por incapacidade dos moradores e municípios, como também contribui 

para acesos debates entre técnicos e moradores, ou entre os próprios moradores, que resultam em 

alguns casos na queda das comissões de proprietários/comproprietários. Estas situações resultam na 

incapacidade de visualizar um quadro geral do problema onde predomina, em certas situações, a visão 

individual.  

Assinala-se ainda os erros cadastrais e o aguardar da revisão do PDM para a correção dos mesmos, 

assim como a alteração das delimitações de RAN e REN que bloqueiam o avançar dos processos em 

algumas AUGI. 

 

4.4. De que forma os Planos Diretores Municipais da AML abordam as AUGI 

 

Analisando todas as respostas obtidas referentes sobre de que forma os Planos Diretores Municipais 

na AML abordam as AUGI depressa se depreende que maioria a não possui uma referência direta. No 

geral, a temática ilegal é referida através de índices urbanísticos e densidades habitacionais, é aliás 

através destes indicadores que se vão considerar estas áreas como espaços de reconversão 

urbanística. 

Este procedimento fica patente no município de Lisboa, que aquando a revisão do PDM (publicado em 

Agosto de 2012) integrou alguma excecionalidade de cumprimento em alguns parâmetros urbanísticos, 

de forma a acelerar o desenrolar das operações urbanísticas.  

Neste município por carecerem de regulamento municipal foi aprovado o Regulamento Municipal para 

a Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, deliberado pela Assembleia Municipal 

de Lisboa a 18 de junho de 2013 através da deliberação n.º66/AM/2013 publicado em Diário da 

República a 5/07/2013. Este regulamento pretende a aplicação da Lei das AUGI (nomeadamente o nº.2 

do artigo 46º e o artigo 49º, que carecem de regulamento municipal) e de outras matérias de natureza 

urbanística e processuais com vista a uma agilização das ações de reconversão e legalização das 

AUGI (Divisão para a Reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, 2017). 

No geral, os municípios estabelecem uma classe de solo onde as AUGI são inseridas contando com a 

sua resolução através dos índices urbanísticos estabelecidos ou ainda a serem modificados aquando 

a revisão do seu PDM. 

No caso do município de Mafra, as AUGI integram as áreas de solo urbano, espaços residenciais, de 

modo a serem compatibilizadas com os instrumentos de gestão do território (Martins, 2017). 
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Já no município de Vila Franca de Xira também se assinalou alguma dependência face à conclusão do 

processo de revisão do Plano Diretor Municipal, publicado em 2009, com a qual foram criadas 

condições para o progresso dos processos de reconversão (Campos & Ramalho, 2017). 

O município de Setúbal refere uma ausência da temática AUGI no seu Plano Diretor Municipal ao passo 

que o município da Moita inseriu o que era passível de converter, em perímetro urbano por forma a 

facilitar a legalização. Sendo que, a maioria das AUGI foram classificadas como Espaços Habitacionais 

Existentes (Angelino, 2017; Costa, 2017).  

Os constrangimentos a nível da cartografia são igualmente referidos pelo município de Palmela, que 

embora não fazendo uma referência direta às AUGI, estabelece dois tipos de enquadramento urbano, 

nomeadamente fora dos perímetros urbanos, definidos como Espaços de Recuperação e Reconversão 

Urbanística, e dentro do perímetro urbano com as classes de espaços que aí se encontrem (Chula, 

2017). No caso das AUGI fora do perímetro urbano, estas aguardam pela revisão do PDM de modo a 

serem corrigidos aspetos de índices urbanísticos (como a densidade habitacional – caso da Lagoinha 

onde são autorizados 15 fogos mas existem 27 comproprietários) e ainda a sobreposição da dimensão 

da AUGI com a REN, RAN e Espaço Agroflorestal (Chula, 2017).  

Por outro lado, verifica-se no Município de Loures, com o novo Plano Diretor Municipal de 2015, que 

são instituídas regras por forma a diminuir os constrangimentos urbanísticos favorecendo a conclusão 

dos processos de reconversão pendentes. Contudo, este processo apenas adquiriu um quadro de 

instrumentos estáveis para a sua reconversão com a aprovação da nova Reserva Ecológica Nacional 

do Município de Loures (pela portaria n.º 49/2016 de 22 de Março) a qual excluiu da REN áreas 

ocupadas por edificações (EMAUGI, 2017).  

Toda esta variedade de formas de atuação e de inserção de áreas urbanas de génese ilegal em PDM 

fica expressa pela palavra de Carlos Pina que refere: “As disposições dos PDM da AML para a 

regularização das AUGI são diversas, porque também o são os territórios e as estratégias estabelecidas 

pelos vários municípios” (Pina, 2017).  

Fica por considerar até que ponto se deveria apostar numa generalização do fenómeno por forma a 

simplificar a sua compreensão como um fenómeno regional e não local. Ou ao invés, analisar 

localmente propondo uma resposta face às suas características únicas, por vezes bastante dicotómicas 

de outras áreas urbanas de génese ilegal localizadas em outros municípios, sem no entanto, 

desconsiderar a forma como um dado bairro se relaciona com a sua envolvente. 

 

4.5. Propostas para a resolução das AUGI 

 

Apesar de ainda existirem Áreas Urbanas de Génese Ilegal, a verdade é que não escasseiam propostas 

para a sua resolução pela vasta experiência dos municípios em lidar com tal temática. Contudo é 

necessária uma maior assertividade na focalização deste como um problema central, e não uma 

questão secundária perante o seu baixo impacto em alguns municípios. 
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Vejamos no caso do município de Lisboa, que considera que as estratégias com vista à resolução das 

AUGI passam sobretudo pela legislação e pela sua adaptação. Assim, o município de Lisboa menciona 

a possibilidade de não ser necessário título de reconversão para os casos onde não exista necessidade 

de regularização ou reconfiguração cadastral considerando ainda que o local possua as infraestruturas 

urbanas essenciais. O município refere igualmente que devia estar estabelecido em lei a possibilidade 

de através de regulamento municipal, ser possível definir critérios mínimos (mas garantindo a 

salubridade e segurança das construções) para a legalização das construções (Divisão para a 

Reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, 2017). 

Outra estratégia passaria pela capacidade por parte dos municípios de expropriar de modo a agilizar 

as situações de inviabilidade de reconversão ou quando necessárias ações de reestruturação urbana 

de maior relevo. O município de Lisboa conclui mencionando que a lei deveria estabelecer somente um 

prazo para a delimitação das AUGI por parte dos municípios, não devendo contudo definir um prazo 

para a emissão dos títulos de reconversão que se encontram dependentes de dois grandes tipos de 

dificuldades: as financeiras e as urbanístico-administrativas (Divisão para a Reconversão das Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal, 2017). 

Na mesma linha, o município de Mafra refere a necessidade de se proceder à simplificação de 

procedimentos e a criação de mecanismos de compatibilização com outros regimes legais e com os 

instrumentos de gestão do território (Martins, 2017).  

No caso de Vila Franca de Xira as principais estratégias para a resolução deste problema passam pelo 

desenvolvimento de uma relação de grande proximidade com as comissões e os proprietários, onde o 

município disponibiliza toda a ajuda necessária. Este refere ainda que seria importante a possibilidade, 

da planta de síntese do estudo de loteamento realizada e aprovada pelo município, servir como 

instrumento para a correção das descrições junto da conservatória de registo predial. No entanto, tanto 

a revisão do PDM como a proximidade da administração com os interessados resultou numa 

reconversão de 71% das AUGI de Vila Franca de Xira (Campos & Ramalho, 2017). 

O município de Loures assinala igualmente a necessidade do acompanhamento e apoio por parte dos 

seus técnicos, desenvolvendo uma rede de entreajuda visando uma rápida apreciação e conclusão dos 

processos com vista à sua reconversão. Defende igualmente a necessidade de se discutir novas 

abordagens à problemática das AUGI, que passaram pela discussão dos instrumentos disponíveis e 

transmite a necessidade de cooperar com outros municípios de modo a atingir níveis de requalificação 

e valorização mais exigentes (EMAUGI, 2017).  

Por sua vez o município de Setúbal define um vasto leque de estratégias que são: “Implementação e 

compatibilização dos estudos de reconversão com os instrumentos de gestão territorial; Maior 

conhecimento relativo à dimensão e características do tecido urbano a fim de estabelecer programas 

de incentivo à requalificação do espaço público; Estabelecimento de ações de apoio à valorização do 

parque construído e de operações urbanísticas; Articulação entre diferentes entidades que intervêm no 

processo administrativo, nomeadamente câmaras municipais, conservadores do registo predial e 

finanças; Criação de circuito para controlo das transmissões a fim de limitar o surgimento de “novos” 
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lotes/parcelas, nomeadamente os processos de usucapião em áreas delimitadas como AUGI; 

Lançamento de programa específico para as AUGI, à semelhança dos mecanismos da reabilitação 

urbana com protocolos entre a administração central e as autarquias a fim para que estas possam 

intervir financeira e tecnicamente” (Angelino, 2017). 

Semelhante a outros municípios, também a Câmara Municipal de Palmela disponibiliza qualquer tipo 

de apoio às comissões de moradores de forma a agilizar os processos de reconversão. A nível de 

estratégias apostaram em alterações no regulamento de urbanização e de edificação, de modo a 

isentar a entrega de vários projetos de especialidade diminuindo os custos associados. Outra medida 

passou pela redução das taxas para os processos de reconversão das AUGI, desde as taxas de 

entrada, como do processo, da emissão de alvará e de infraestruturas, registando-se reduções entre 

os 50% e os 70% por forma a diminuir a desistência por parte dos moradores (Chula, 2017). 

Por sua vez, para o município do Barreiro as estratégias com vista à resolução das AUGI deverão 

seguir diferentes moldes do que se tem feito até então. Este defende uma maior intervenção do 

município nos processos de reconversão, sobretudo para servir de apoio às comissões de 

administração, às quais os proprietários mostram relutância em aderir (Pardal, 2017). 

Na mesma linha de pensamento os autores Paulo Silva e Helena Farrall (Silva & Farrall, 2016) referem 

a necessidade de o planeamento surgir das necessidades do proprietário, para o qual é necessário 

criar novos caminhos no planeamento procurando um aumento da confiança dos proprietários para 

com os técnicos e instituições municipais. A sua aliança, aliada a uma maior flexibilidade, poderá 

resultar na exploração de novas soluções cuja dinâmica deverá ser realizada tanto no sentido bottom-

up como top-down visando a troca de informações entre atores. 

Numa visão mais geral, Carlos Pina, indica que dever-se-á ter em conta a lei de bases e o RJIGT devido 

ao excesso de habitação, penalizando com isso o aumento da mesma e promovendo estratégias 

equacionadas dentro da realidade municipal. Assim, nas suas próprias palavras: “As AUGI devem ser 

assumidas como um passivo territorial, herança de uma realidade onde a oferta de habitação era 

escassa, que deve ser resolvido ponderando as efetivas necessidades e não “premiando” a 

especulação. Ou seja, deve ser imposto um limite ao número de lotes por proprietário (1 ou 2 no 

máximo), e as áreas sobrantes devem ser destinadas à criação de espaço público” (Pina, 2017).  

As divergentes opiniões de técnicos são em parte influenciadas pela proximidade das entidades 

administrativas ao cidadão. Se por um lado a redução do espaço para edificação permite colmatar um 

grave problema de excesso de habitação na AML, por outro, poderá afastar os moradores com receio 

dos custos financeiros que tal ação poderá exercer. 

Sobretudo por se traduzir numa perda de terreno para espaços verdes ou de equipamentos, tida como 

um prejuízo para o próprio (que vê a sua moradia/terreno como uma forma de segurança económica 

para si e/ou para herdeiros) ou então com a necessidade de ter de proceder a uma compensação 

monetária para a qual possa não ter recursos financeiros (Jorge, 2010).  
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Como estratégia é igualmente tratada a disponibilidade para com os moradores por parte dos 

municípios, mas até que ponto serão ouvidos os vários atores, utilizando as suas convicções no 

desenvolvimento do projeto de reconversão, não passando somente por um papel informativo (Raposo, 

et al., 2012).  

A participação pública é assim um tema sensível, sobretudo quando é assinalado por vários municípios 

o desejo de uma legalização por parte dos moradores, desconsiderando muitas vezes uma total 

qualificação do espaço público. Este aspeto crítico, que não é linear em todas as AUGI, existindo casos 

em que os proprietários mostram-se fortemente interessados na criação de espaços verdes e 

equipamentos coletivos. Deve-se portanto apostar numa forte relação de comunicação entre moradores 

e técnicos por forma a definir as melhores formas de atuação sobre as AUGI procurando alcançar a 

reconversão e legalização das mesmas a par da sua qualificação (Jorge, 2010). 

Assinala-se ainda a necessidade da existência de gabinetes específicos para lidar com as AUGI, numa 

perspetiva de agilizar os processos e numa maior facilidade em envolver as populações no decorrer 

dos mesmos. Apesar da existência de gabinetes AUGI em alguns municípios, existem casos onde 

existem apenas um ou dois técnicos a tratar destas questões e que face às restrições económicas se 

vêm na impossibilidade de aumentar a sua equipa (Henriques, 2016). Sendo um número claramente 

reduzido para dar uma rápida resposta à problemática AUGI.  

Concluindo, a solução poderá passar por uma maior intervenção dos municípios, nos casos que se 

achem necessários, nos processos de reconversão a par de um maior apoio por parte do Estado 

(sobretudo em questões económicas) procurando dotar os municípios de maior capacidade de auxílio 

aos moradores das áreas urbanas de génese ilegal. Outra estratégia passará pelo pagamento das 

obras de urbanização de forma espaçada no tempo, durante o qual irão sendo executadas algumas 

obras de urbanização, não só indo de encontro à capacidade económica dos seus moradores, mas 

demonstrando ações concretas sobre o território procurando desenvolver uma maior confiança entre 

proprietários e técnicos municipais. 
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Capítulo V – Aprender com o Insucesso: O caso da AUGI 14-I Penalva Norte 

 

A AUGI da Penalva Norte, designada de AUGI 14-I Penalva Norte, localiza-se na Freguesia de Santo 

António da Charneca, no concelho do Barreiro e é uma AUGI cujo processo de reconversão e 

legalização ainda se encontra por concluir, tendo passado por vários períodos de avanços e recuos. 

Atualmente atravessa uma fase de maior aposta por parte do município com vista à sua resolução. É, 

por isso um relevante caso de estudo, face a todo o processo já decorrido, às questões que se impõem 

em relação ao seu futuro e ainda pelas lições que se poderão vir a tirar para as múltiplas situações 

idênticas que se encontram na AML. 

Justifica-se, por forma a compreender um pouco melhor a sua realidade, um breve enquadramento 

físico e social do município e da freguesia onde se situa esta área de estudo. 

 

5.1. Enquadramento Físico do Território 

 

O concelho do Barreiro situa-se no distrito de Setúbal composto por 13 municípios e com uma extensão 

de 5064 km2. Parte deste distrito pertence à Área Metropolitana de Lisboa onde se incluí o Barreiro 

(Figura 8).   

 

Figura 8 - Enquadramento Nacional da AML e do Distrito de Setúbal. 
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O município do Barreiro encontra-se limitado a norte pelo Rio Tejo, a oeste pelo município do Seixal e 

pelo Rio Coina, a Sul por Palmela, Sesimbra e Setúbal e a este pelo município da Moita. Com uma área 

total de 3639 ha e com uma população de 67284 habitantes em 2011 (INE, Recenseamento da 

população e habitação - Censos 2011), este município divide-se em 4 freguesias: União das freguesias 

de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena; União das freguesias de Barreiro e Lavradio, União 

das freguesias de Palhais e Coina e Santo António da Charneca (Figura 9). 

 

 

Figura 9 - Enquadramento dos Municípios e Freguesias face ao município do Barreiro. 

 

5.2. Enquadramento Demográfico e Social 

 

Face aos censos de 2011 o município do Barreiro registava um número total de residentes de 67284, 

dos quais a maioria se distribuía pelas freguesias de Alto do Seixalinho (com 19995 habitantes), 

Lavradio (com 14428 habitantes) e Santo António da Charneca (com 11536 habitantes)13(Gráfico 2). 

Por sua vez, as freguesias de Coina e Palhais a possuírem o menor número de residentes (com 1722 

e 1869, respetivamente). 

                                                           
13 Considerando que a Reorganização Administrativa foi estabelecida pelo Decreto de Lei n.º 22/2012 
de 30 de maio, e posteriormente ganhando um carácter obrigatório com o Decreto de Lei 11 –A/2013, 
de 28 de Janeiro, optou-se por fazer uma análise das freguesias desagrupadas considerando que os 
seus valores remetem para 2011. 
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Gráfico 2 - População Residente no Concelho do Barreiro distribuído pelas suas Freguesias (INE, 
Recenseamento da população e habitação - Censos 2011). 

Analisando a densidade populacional, aqui também se observa um destaque da freguesia do Lavradio 

com uma densidade populacional de 3581.6 hab./km2. Também com valores elevados destacam-se as 

freguesias da Verderena (com 8289 hab./km2) e Santo André (com 2744.9 hab./km2). Estas são 

freguesias densamente povoadas sobretudo quando comparadas com a média do município do 

Barreiro que se situa 2164.4 hab./km2, sendo este intervalo de valores ainda maior quando comparado 

com a média nacional de 114.5 hab./km2 ou até com a média da Península de Setúbal que se situa nos 

479.6 hab./km2. Por sua vez, Palhais e Coina a par de possuírem o menor número de residentes do 

município, são também as freguesias onde se regista uma menor densidade populacional, onde Coina 

apresenta 258.2 hab./km2 e Palhais um valor de 262.8 hab./km2 (Tabela 6). 

No geral o Barreiro é um município densamente povoado sobretudo pela sua posição estratégica face 

a outros municípios nomeadamente a Lisboa. Para a qual possuí transporte fluvial, encontrando-se a 

uma distância da capital de 20 km pela Ponte 25 de Abril e de 35 km pela Vasco da Gama. 

Tabela 6 - Densidade Populacional de Portugal, Península de Setúbal, Barreiro e suas freguesias (INE, 

Recenseamento da população e habitação - Censos 2011) 

 

Local de residência (à data dos 

Censos 2011)

Densidade populacional (N.º/ km²) por 

Local de residência (à data dos Censos 

2011)

114,5

479,6

2164,4

2009,3

3581,6

262,8

2744,9

8289,4

11386

1498,8

258,2

Península de Setúbal

Portugal

Barreiro

Barreiro

Lavradio

Palhais

Santo André

Verderena

Alto do Seixalinho

Santo António da Charneca

Coina
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Através da análise da pirâmide etária da população do concelho do Barreiro, consegue-se perceber um 

predomínio da população em idade ativa e da população idosa, face a uma população jovem mais 

diminuta (embora a primeira classe pareça indicar um elevado número de população jovem, a verdade 

é que esta engloba toda a população até aos 10 anos – Gráfico 314).  

 

Gráfico 3 - Pirâmide Etária da População do Concelho do Barreiro em 2011 (INE, Recenseamento da população 
e habitação - Censos 2011)  

 

A par de uma população mais envelhecida, constata-se igualmente um predomínio do sexo feminino 

sobre o masculino, sendo a população do sexo feminino com mais de 75 anos que alcança um valor 

de cerca de 4000 indivíduos, ao passo que os indivíduos nas mesmas circunstâncias mas do sexo 

masculino rondam as cerca de 3000 pessoas. Tal envelhecimento relaciona-se com a 

desindustrialização do município e com a reduzida mobilidade face à capital (mesmo possuindo alguma 

acessibilidade a nível rodoviário, este município apresenta algumas fragilidades em termos de 

transportes coletivos) que leva a população mais jovem a mudar-se para outros municípios (Câmara 

Municipal do Barreiro, 2012). 

No gráfico 4 compara-se a pirâmide etária do concelho do Barreiro com a pirâmide etária da freguesia 

de Santo António da Charneca (freguesia onde se localiza a AUGI 14-I Penalva Norte). Possuindo o 

mesmo eixo de valores é possível compreender o impacto que esta freguesia tem a nível demográfico 

sobre todo o concelho.  

                                                           
14 Informação encontrava-se agrupada nos dados disponibilizados pelo INE. 
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Gráfico 4 - Pirâmides Etárias do Concelho do Barreiro e da Freguesia de Santo António da Charneca em 2011 e 
Percentagem da População da freguesia de Santo António face ao município do Barreiro (INE, Recenseamento 

da população e habitação - Censos 2011) 

Em suma, a freguesia de Santo António da Charneca, em 2011, apesar de apresentar um predomínio 

de uma população mais envelhecida, demonstra uma maior presença da população ativa. Já a 

população jovem da freguesia de Santo António da Charneca representa quase a totalidade de jovens 

de todo o concelho do Barreiro, nomeadamente das classes dos 10 aos 14 anos (rapazes representam 

81.3% e raparigas 74.8% da restante população do Barreiro da mesma classe), dos 15 aos 19 anos 

(rapazes com 81.6% e raparigas com 90.1%) e da classe dos 20 aos 24 anos (rapazes com 80.3% e 

raparigas com 86.5%) (Gráfico 4).  

Num quadro de envelhecimento populacional, a freguesia de Santo António da Charneca é nitidamente 

uma das mais jovens de todo o município.  

Dirigindo a análise para o nível de escolaridade (tabela 7) é possível identificar, em 2011, um claro 

predomínio do ensino básico, tanto na AML, como no concelho do Barreiro e na freguesia de Santo 

António da Charneca, com valores a rondar os 48/54/52%, respetivamente. Com segunda maior 

percentagem, evidencia-se o ensino secundário (com cerca de 20%).  

De destacar que os valores da freguesia de Santo António da Charneca, onde se localiza a AUGI 14-I 

Penalva Norte, seguem de forma praticamente igual os valores do município e da AML. Á exceção do 

ensino superior, onde a percentagem de população com este nível de escolaridade é cerca de 21% 

face aos 15% do município do Barreiro e da Freguesia de Santo António da Charneca. 
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Tabela 7 - Percentagem do Nível de Escolaridade da População Residente na Área Metropolitana de Lisboa, no 

Concelho do Barreiro e na Freguesia de Santo António da Charneca em 2011 (INE, Recenseamento da 

população e habitação - Censos 2011)15 

 

Já em relação à taxa de desemprego do município do Barreiro em 2011 (Tabela 8) verifica-se que é 

superior à média do País e também da própria AML (município do Barreiro com um desemprego a 

rondar os 15.36 % face aos 13.18% do país e 12.94% da AML). Por sua vez, comparando a freguesia 

de Santo António da Charneca com o Concelho do Barreiro, verifica-se uma taxa de desemprego de 

15.79%, sendo relativamente superior nos elementos do sexo masculino (com 16.02%) face aos 

elementos do sexo feminino (com 15.56%). 

 

Tabela 8 - Taxa de Desemprego (%) por Local de Residência e Género em 2011 (INE, Recenseamento da 

população e habitação - Censos 2011) 

 

Por sua vez, analisando o desemprego em Janeiro de 2017 (Tabela 9), segundo Instituto do Emprego 

e Formação Profissional, verifica-se a existência de 4119 desempregados, dos quais 49.6% são do 

sexo masculino e 50.4% do sexo feminino. Em Janeiro de 2011 encontravam-se inscritos no centro de 

emprego 4451 desempregados16, o que se poderá traduzir numa diminuição do desemprego ou da 

perda de população em idade ativa para outros municípios ou países. 

                                                           
15 Quadro refere a toda a população do Barreiro. As crianças que ainda não se encontrem em idade escolar são 
contabilizadas na alínea “sem nível de escolaridade”. 
16 Não foi possível analisar o fenómeno à escala da freguesia pela indisponibilidade de dados por parte do Instituto 
do Emprego e Formação Profissional. Tendo ficado igualmente impossibilitada o cálculo da taxa de desemprego 
municipal pela ausência de valores de população residente em 2017. 

Nenhum nível de 

escolaridade

Ensino pré-

escolar

Ensino 

básico

Ensino 

secundário

Ensino pós-

secundário

Ensino 

superior

Área Metropolitana de Lisboa 7% 3% 48% 20% 1% 21%

Concelho do Barreiro 8% 2% 54% 20% 1% 15%

Santo António da Charneca 9% 2% 52% 21% 1% 15%

Ambos Homens Mulheres

Portugal 13,18 12,58 13,83

Área Metropolitana de Lisboa 12,94 13,47 12,41

Concelho do Barreiro 15,36 15,56 15,15

Santo António da Charneca 15,79 16,02 15,56
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Tabela 9 - Desemprego por género e grupo etário no município do Barreiro em Janeiro de 2017 (por número e 
percentagem) (Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., 2017) 

 

De assinalar que do total de desempregados, predomina a classe etária entre os 34 e 54 anos com 

48.5% de desempregados face ao total do município, ao passo que a classe com idades inferior a 25 

anos representa cerca de 10.5% do total de desempregados. Tal poderá estar relacionado com a 

frequentação de cursos universitários ou a não inscrição no centro de emprego, não sendo 

necessariamente um tradutor do real desemprego jovem. 

No geral, o município do Barreiro, assim como a freguesia de Santo António da Charneca, refletem um 

claro envelhecimento da sua população (ainda que quase a totalidade da população jovem se localize 

nesta freguesia) com um predomínio do nível de escolaridade ao nível do ensino básico, seguindo a 

média de percentagens da AML. A par disto destaca-se uma taxa de desemprego superior à média 

metropolitana e nacional.  

 

5.3. O Fenómeno AUGI no município do Barreiro 

 

O fenómeno AUGI no concelho do Barreiro desde cedo foi identificado, tendo iniciado os seus 

processos de reconversão (de iniciativa municipal com o apoio das associações de moradores) de 

forma bastante precoce, logo em finais da década de 70 (Araújo & Pardal, 2015).  

Em Outubro de 1991 foi aprovado o “Regulamento Municipal para a Execução de Infraestruturas em 

Loteamentos Urbanos Realizados ao Abrigo de Planos de Reconversão” que determinava a gestão e 

a recolha dos montantes necessários para a realização das obras de urbanização por parte do 

município. Assegurando-se igualmente a realização dos projetos de reconversão (loteamento e 

infraestruturas) (Araújo & Pardal, 2015). 

Estudando o panorama das AUGI em 1995 (Araújo & Pardal, 2015) no município do Barreiro (Figura 

10), evidencia-se uma localização periférica das mesmas, situando-se sobretudo nos limites fronteiriços 

do município. De todo o fenómeno AUGI do concelho do Barreiro em 1995, verificava-se que apenas 

11.85% da área total se encontra infraestruturada, num universo composto ainda por 63.48% com 

processo ainda por iniciar e 24.67% com a reconversão em curso. 

Homens Mulheres <25 anos 25-34 anos 34-54 anos 55 anos ou + Total

População (N.º) 2041 2078 431 775 1998 915 4119

Percentagem 

face ao total do 

Município

49,6 50,4 10,5 18,8 48,5 22,2

Género Grupo Etário



60 
 

   

Figura 10 – Território AUGI em 1995 no Município do Barreiro (Araújo & Pardal, 2015). 

 

Aquando a entrada da Lei 91/95 de 2 de Setembro, todos os processos em curso sofreram um processo 

de adaptação, que originou a formação de novas comissões de administração (iniciando o seu processo 

por iniciativa dos proprietários), conduzindo a um panorama de 43 AUGI, das quais se emitiram 10 

títulos de reconversão (Araújo & Pardal, 2015). 

Atualmente o panorama nacional difere do existente em 1995. Se outrora o mercado imobiliário era tido 

como a principal fonte de financiamento para a reconversão das AUGI (com a disponibilização de 

créditos aos proprietários/comproprietários para apoio à reconversão das AUGI, como com a 

disponibilização de créditos aos novos moradores para adquirirem terrenos/habitações em AUGI recém 

reconvertidas), nos dias de hoje tal já não se verifica.  
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Como o próprio município identifica, na sua página online municipal, como ameaça na dimensão do 

desenvolvimento económico do Barreiro, o “Agravamento do contexto social e económico global, com 

reflexos no aumento do desemprego” e ainda como ponto fraco na dimensão do desenvolvimento social 

do Barreiro o “Envelhecimento populacional acentuado” e como uma das ameaças o “aumento do 

número de desempregados de longa duração; (…) Instabilidade social como consequência da falta de 

oportunidades e do prolongamento da crise económica” (Câmara Municipal do Barreiro, 2017). 

Tais fragilidades geram uma incapacidade por parte dos proprietários em suportar os encargos de 

reconversão o que resultou na interrupção do processo de reconversão de algumas AUGI por parte da 

comissão de administração, e ainda a dissolução e o abandono do processo de reconversão pela 

comissão (Araújo & Pardal, 2015). 

Todo este cenário conduziu a uma adaptação a partir de 2014, por parte do município, na forma de 

intervenção sobre as AUGI, tendo sido adotado como solução a aposta na modalidade de reconversão 

por iniciativa municipal com o apoio das administrações conjuntas (no caso da existência de 

administrações conjuntas) e na modalidade de reconversão por iniciativa municipal sem apoio da 

administração conjunta (nas AUGI sem processo iniciado) (Araújo & Pardal, 2015). 

Apostou-se também a partir de 2014 com um prazo máximo de 5 anos, na redução do IMI em 30% nos 

prédios urbanos integrados em AUGI por forma a facilitar os processos de legalização, sobretudo com 

a dispensa da obrigatoriedade de apresentação de alguns projetos de especialidade (como o caso da 

rede de gás, de eletricidade, de redes prediais de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, 

entre outros) (Jesus, 2014).  

Face ao panorama das AUGI em 2015 no município do Barreiro (Figura 11), é observável que da área 

total AUGI (219.19ha) apenas um quarto (25.84%) se encontra reconvertida, correspondendo a 58.7 

hectares. Verifica-se ainda que 21.7% do território das AUGI se encontram com processo de 

reconversão por iniciar e 52.46% apresenta o seu processo de reconversão em curso. 
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Figura 11 - Panorama das AUGI em 2015 no Município do Barreiro (Araújo & Pardal, 2015). 

Assinala-se assim uma acentuada redução de 1995 para 2015 de território AUGI com processo de 

reconversão ainda por iniciar, passando de 63.48% para 21.7%, ocupando em 2015 uma área de 49.3 

hectares. 

Já em relação ao território municipal onde a reconversão se encontra em curso, o panorama passou 

de 24.67% de dimensão AUGI municipal em 1995 para 52.46%. Tal representa uma agilização dos 

processos (sobretudo nas AUGI de maiores dimensões). 

Em termos totais (Gráfico 5), em 2015 registam-se 43 AUGI no município do Barreiro, das quais 20 

AUGI apresentam o seu processo de reconversão por iniciar (ou seja 46% das AUGI do município), ao 

passo que 11 têm o seu processo de reconversão em curso (26%). Dez possuem já o seu título de 

reconversão emitido (23%) e apenas duas AUGI já infraestruturadas mas sem título de reconversão 

(5%). 
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Gráfico 5 - Número e Percentagem de AUGI e a sua situação perante a reconversão no Município do Barreiro em 
2015 (Araújo & Pardal, 2015). 

 

Todas as 43 AUGI encontram-se esquematizadas, na tabela 10, segundo o seu nome, área (m2), 

freguesia, número de lotes (provisórios) e número de fogos (previstos) segundo a sua situação perante 

a reconversão. Numa análise global, o fenómeno AUGI, ocupa no Barreiro uma área de 21.98 hectares, 

nos quais foram delimitados um total de 3110 lotes e 3228 fogos.  

Constata-se igualmente que para além do caso de estudo se situar na freguesia de Santo António da 

Charneca, é nesta mesma freguesia que se situam o maior número de AUGI do município do Barreiro, 

num total de 26 AUGI, ou seja 60% do total. Segue-se a União das Freguesias de Palhais e Coina com 

um total de 13 AUGI. Estas duas freguesias, são também as mais distantes da “sede” do município, e 

por isso tidas como mais periféricas, o que poderá justificar aí um maior número de AUGI (menor valor 

dos terrenos).  
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Tabela 10 - Dados Quantitativos das AUGI no Concelho do Barreiro (Araújo & Pardal, 2015). 

 

 

 

 

 

AUGI N.º DESIGNAÇÃO ÁREA (M2) FREGUESIA N.º LOTES (PREVISTOS) N.º FOGOS (PREVISTOS)

1 Qt.ª da Lapinha 9300 Barreiro/Lavradio 26 26

3 B.º 1º de Maio 41100 St.º André/A.S./V. 111 123

5 B.º Elói Estaca 33400 St.º António 87 89

6 Vale do Trabuco/Qt.ª dos Catarinos 119700 St.º António 174 192

8 Qt.ª do Visconde 146337,15 St.º António 185 184

10 Pinhal do Duque 84800 St.º António 95 100

13.I Qt.ªa dos Clérigos 14600 St.º António 26 26

16 Qt.ª do Torrão 80030,5 Palhais/Coina 167 188

19.I Rua da Portagem / Rua das Flores 27810 Palhais/Coina 48 48

22 R.D. Nuno Álvares Pereira 7800 St.º António 15 15

Total 564877,65 934 991

2 Gateiras / Qt.ª dos Castanheiros 62170,2 St.º André/A.S./V. 134 134

9 Qt.ª do Amassador 50727 St.º António 110 110

Total 112897,2 244 244

4 Qt.ª Francisco Rodrigues 26446 St.º André/A.S./V. 74 74

7.VI Qt.ª Alberto Pinto 36206 St.º António 15 20

11 Fonte do Feto 138600 St.º António 172 180

12.I B.º da Liberdade 157927,35 St.º António 277 281

12.II Qt.ª dos Carvalhos 27440 St.º António 33 33

13.II Rua da Machada 56740 St.º António 48 63

14.I Penalva Norte 135674,37 St.º António 186 183

14.II Penalva Sul 284316,34 St.º António 418 424

15 Vila Ribeiro 110000 St.º António 106 106

17 Qt.ª do Castelo do Outeiro 14500 Palhais/Coina 39 41

20 Baixa da Penalva 46234 St.º António 44 46

Total 1034084,06 1412 1451

7.I Qt.ª do Corvo Sul 7600 St.º António 8 8

7.II Qt.ª do Corvo Norte 21200 St.º António 18 18

7.III Qt.ª do Corvo Nascente 3000 St.º António 11 11

7.IV Cabeço Verde Norte 23800 St.º António 27 27

7.V Qt.ª da Rabicha 11400 St.º António 11 11

7.VII Qt.ª Domingos Ramos 39300 St.º António 32 34

7.VIII Cabeço Verde Sul 10100 St.º António 18 18

13.III Fonte do Feto Sul 72200 St.º António 70 75

13.IV Travessa da Esperança 11500 St.º António 10 10

18.I Covas de Coina I 44600 Palhais/Coina 95 95

18.II Covas de Coina II 8500 Palhais/Coina 14 14

18.III Covas de Coina III 6230 Palhais/Coina 6 6

18.IV Covas de Coina IV 35200 Palhais/Coina 45 48

18.V Covas de Coina V 27000 Palhais/Coina 20 20

18.VI Covas de Coina VI 47700 Palhais/Coina 45 48

18.VII Covas de Coina VII 22680 Palhais/Coina 17 17

18.VIII Covas de Coina VIII 27250 Palhais/Coina 21 24

18.IX Covas de Coina IX 33940 Palhais/Coina 20 26

19.II Qt.ª Manuel Esteves 9300 Palhais/Coina 7 7

21 R. Gago Coutinho 23500 St.º António 25 25

Total 486000 520 542

2197858,91 3110 3228

AUGI com título de reconversão emitido

AUGI infraestruturadas mas sem título de reconversão

AUGI com processo de reconversão em curso

AUGI com processo de reconversão por iniciar

Total do Município
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5.4. Apresentação da AUGI Penalva Norte 

 

A AUGI 14-I Penalva Norte localiza-se na freguesia de Santo António na Charneca, no concelho do 

Barreiro e no distrito de Setúbal, possuindo uma área de 135.674,37m2 (Figura 12). 

 

Figura 12 - Enquadramento Geográfico da AUGI 14-I Penalva Norte (ESRI, 2017). 

O seu surgimento remonta a inícios da década de 60 em terrenos de pinhais e vinha que foram dando 

lugar às habitações. Esta é uma AUGI cujo surgimento não dependeu de grandes loteadores (como o 

caso da Quinta do Conde), mas sim de heranças, cujos herdeiros, em alguns casos, optaram pela 

desanexação em “quintinhas” (predominando na Penalva terrenos em m2 e não um fracionamento em 

avos).  

Desde sempre que esta AUGI se encontra numa posição periférica face ao norte do município. 

Contudo, com o desenvolvimento/surgimento de novos equipamentos mais a norte do município, desde 

a década de 60 (caso do Hospital da Nossa Senhora do Rosário inaugurado em 1959), tal perificidade 

agravou-se (Figura 13). 

 

Figura 13 - Enquadramento da AUGI 14-I Penalva Norte no município do Barreiro e seus equipamentos (Google 
Maps, 2017). 
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Apesar disto, esta é uma AUGI com uma posição central face a acessibilidades rodoviárias (próxima à 

A33 e à A39) e a outros municípios (a 5/10 minutos do Município da Moita, de Palmela, de Sesimbra e 

do Seixal [Figura 14]). 

 

Figura 14 - Distâncias tempo a partir da AUGI 14-I Penalva Norte [A - Penalva; B - Ponto mais perto do município 
da Moita, C - Ponto mais perto do município de Palmela, D - Ponto mais perto do município de Sesimbra, E - 

Ponto mais perto do município do Seixal] (Google Maps, 2017). 

Procurando analisar a evolução desta AUGI, procede-se ao estudo de ortofotomapas dos anos de 

2004/2006 e de 2017 (Figura 15). Assim, visualiza-se o surgimento de novos equipamentos e/ou 

requalificação de outros, tais como a reconversão da Escola Básica da Penalva (localizada no n.º1 na 

figura 16), e a construção do Polidesportivo da Penalva (n.º 2) e do Grupo Recreativo União 

Penalvense17 (n.º 3). A par disto, surgiu um infantário (n.º 6) e assistiu-se ao crescimento de dimensão 

da Habipax (n.º7), uma empresa de construção civil, que entretanto cessou funções. Todas as outras 

construções que surgiram na AUGI tratam-se de habitações (n.º4, 5, 8 e 9).  

 

Figura 15 - Evolução da AUGI 14-I Penalva Norte (2004-2006/2017) (ESRI, 2017; DGT, SNIG, 2004-2006). 

 

                                                           
17 Outrora existente numa estrutura abarracada.  
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Figura 16 - Localização de novas construções ou requalificações na AUGI 14-I Penalva Norte. 

Por forma a compreender melhor estas modificações, seguem-se as fotos de 2009 (as fotos mais 

antigas obtidas) e de 2017, para comparar o processo evolutivo destes equipamentos. Em alguns 

casos, devido à inexistência do equipamento em 2009, optou-se apenas por apresentar a foto de 2017.  

N.º Fotos de 200918 Fotos de 201719 

1 

  

Escola Básica da Penalva 

2 

 

 

Polidesportivo da Penalva 

                                                           
18 Imagens mais antigas obtidas através do Google Earth. Algumas infraestruturas, tais como o Grupo Cooperativo 
da União Penalvense, não existiam em 2004/2006, mas já em 2009, pelo que se optou pela colocação da sua foto 
referente a essa mesma data. 
19 Fotos de autoria própria. 
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3 

  

Grupo Recreativo União Penalvense 

6 

  

Infantário Colégio Oficina dos Sonhos 

7 

 
 

Habipax 

 

Esta AUGI é então dotada de dois cafés, uma Igreja, um grupo recreativo, um infantário, uma pequena 

empresa de materiais de construção20, uma mercearia (com artigos agricolas) e uma escola básica, 

onde predomina a moradia própria com 1/2 andares.  

A AUGI 14-I Penalva Norte é um território que apesar do seu processo de reconversão se prolongar no 

tempo, tem sido alvo de reconversões e de dotação de novos equipamentos por parte do município. E 

apesar de possuir rede de electricidade e rede municipal de água não apresenta rede de saneamento 

básico. Apesar de existir um ponto de ligação ao saneamento, este carece de ser expandido a toda a 

AUGI por forma a minimizar as carências de saneamento dos seus moradores que têm de recorrer ao 

uso de fossa. 

A par disto também surgiram novos espaços residenciais, possível através do licenciamento provisório 

entretanto extinto pela ultima alteração da Lei 91/95 de 2 de Setembro, designadamente a Lei 70/2015, 

de 16/07, que veio inviabilizar qualquer nova construção.  

                                                           
20 Uma empresa de pequenas dimensões sem relação com a Habipax. 
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Tal situação gerou indignação por parte de alguns “ex-futuros” moradores da AUGI, que procederam à 

realização de projectos com vista à edificação de habitação na área, mas que entretanto viram os seus 

projetos serem rejeitados pela entrada desta nova versão da lei. Tal situação não só gerou 

descontentamento como perda de interesse pela área, e com isso, uma perda de massa crítica com 

vontade e interessada em reconverter (Pardal, 2017). 

 

5.4. Descrição do Loteamento 

O projecto de loteamento da AUGI Penalva Norte (Figura 17), desenvolvido entre 2007/2011, previa 

um universo de 185 lotes e com uma área de 135.674,37 m2 (NEOSOLUTION - Projectos e Construção, 

Lda, 2011). Este foi desenvolvido a pedido dos moradores aquando a reconversão era de iniciativa dos 

particulares.  

 

Figura 17 - Projeto de Loteamento da AUGI 14-I Penalva Norte 

Todavia em 2014, a Câmara Municipal do Barreiro optou pela alteração da sua modalidade para 

reconversão de iniciativa municipal com o apoio da administração conjunta. Com esta alteração o 

município procurava promover o avanço dos processos de reconversão (Preponente Vereador Rui 

Lopo, 2014). 

Este projeto foi desenvolvido na transição entre o auge do mercado imobiliário para a queda do mesmo 

(entre 2007 e 2011). Na maioria das AUGI, como no caso da AUGI da Penalva, o incentivo à sua 

reconversão passava pela comparticipação dos bancos (nos custos de reconversão ou para a aquisição 

de terrenos em AUGI’s recém reconvertidas/legalizadas por novos moradores) e pela divisão de 

terrenos de grandes dimensões em vários lotes que seriam posteriormente vendidos após a sua 
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legalização/requalificação (resultando em lucro para o proprietário). Este era, como mencionou o 

Arquiteto António Pardal21, o mecanismo impulsionador das AUGI. 

A partir de 2010, com a crise, tanto económica como imobiliária, assistiu-se a uma mudança de 

paradigma, cujo objetivo outrora passara pela divisão do maior número de lotes, mas que perante a 

crise equivalia a uma maior despesa no processo de reconversão. 

Tal facto significava que em média, um proprietário com 10 lotes, e com um IMI de cerca de 300 euros 

por casa, estaria a pagar cerca de 3000€ por ano. Acrescido o facto, de esta ser uma AUGI habitada 

por uma população envelhecida, com uma reforma diminuta, ou por uma população da classe média 

baixa (afetada pelo desemprego), tornava complicado avançar com a reconversão da AUGI. Como 

refere o Arquiteto António Pardal “Estamos a falar de pessoas comuns, com um ordenado normal…”. 

A par destas dificuldades económicas, agregaram-se as dificuldades técnicas com a destituição das 

comissões de administração (grupo de moradores eleitos através da convocação de uma assembleia, 

entre os quais se define um presidente e um tesoureiro, de número ímpar entre 3 a 7 membros), 

congelando, de certa forma, todo o processo. Apesar de tal facto, a Câmara Municipal do Barreiro já 

tinha apostado na alteração das modalidades de reconversão com a transição da iniciativa particular 

para a reconversão por iniciativa municipal com o apoio da administração conjunta (integrada pela a 

comissão de administração, a comissão de administração e a assembleia de proprietários e 

comproprietários) (Pardal, 2017). Tal significa que o pedido de licenciamento, de loteamento e das 

obras de urbanização, outrora promovida pelos particulares passam a ser promovidos/desenvolvidos 

pela entidade municipal, ainda que seja estabelecido um contrato de urbanização delimitando a forma 

de intervenção de cada uma das entidades (Costa, 2008).  

Tal situação representa uma modificação do projeto de loteamento (Figura 17) pela Câmara por forma 

a fazer face à nova realidade. Esta transição permite a realização de obras com um IVA mais baixo, 

assim como com a diminuição do número de lotes por morador (no caso dos grandes proprietários). A 

diminuição do número de lotes passa pela consequente correção/redesenho do projeto de loteamento, 

o qual procura a redução do encargo com as infraestruturas, sobretudo, por serem os proprietários com 

mais lotes, os mais reticentes com todo o processo derivado à carga económica que tal loteamento 

representa para os mesmos (Pardal, 2017).  

Uma outra solução encontrada para o caso da Penalva (entre outras AUGI no município do Barreiro) 

foi a candidatura a fundos comunitários, nomeadamente o PO SEUR22, o qual foi aprovado em 2016, e 

que se traduz pela disponibilização de 3 milhões de euros para complemento de redes domésticas, que 

será em parte direcionado para a colmatação do saneamento nestas áreas. Sobretudo pela dificuldade 

em agilizar os processos pela escassez de pontos de ligação pluviais e de saneamento, e pelos custos 

implicados (Pardal, 2017). 

                                                           
21 Arquiteto da Câmara Municipal do Barreiro e responsável pela componente das AUGI. 
22 Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos criado em 2014. 
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Outra característica desta AUGI é a reduzida existência de situações em avos, mas sim desanexados23, 

onde a maioria dos prédios se encontram identificados. 

 

5.5. Visão dos Proprietários 

Contudo, a análise do panorama AUGI fica igualmente dependente dos seus moradores. São eles, os 

atores principais a serem beneficiados ou prejudicados face a qualquer intervenção, ou escassez dela, 

na AUGI onde residem. Assim, em conjunto com a opinião de técnicos municipais, considerou-se 

fundamental ter em conta a opinião de proprietários. Proprietários que englobassem um leque mais 

vasto de opiniões, de vivências e de número de lotes (caso de um proprietário que possui um lote e no 

extremo oposto, um proprietário que possui dez lotes). 

Apesar de alguma dificuldade em obter respostas, procurou-se sintetizar toda a informação obtida 

através das entrevistas, realizando de seguida um breve quadro descritivo dos quatro moradores 

entrevistados.  

       

A escolha destes 4 entrevistados24 deve-se à pretensão de escolher moradores que apresentassem 

situações perante a AUGI e de percursos de vida diferentes entre si. Mas que no entanto fossem dos 

moradores mais antigos por forma a transmitirem um maior conhecimento de como surgiu esta AUGI e 

todo o seu percurso até à atualidade. 

A opção pela realização de entrevistas prendeu-se com a procura de maiores detalhes da relação entre 

proprietários e o fenómeno AUGI. Sobretudo ao facilitar a comunicação do proprietário pelo que apesar 

de existir um conjunto pré-definido de perguntas, as mesmas traduziram-se por questões abertas, onde 

o entrevistado tinha total liberdade de exprimir a sua opinião.  

Deste modo, analisando o percurso dos entrevistados, verifica-se que na sua maioria são todos 

originários da Penalva, ainda que alguns tenham residido parte da sua vida fora desta localidade, 

regressando posteriormente aquando a altura do respetivo casamento. Este regresso, no caso da 

                                                           
23 Desanexação do Cadastro com o registo de “Quintinhas” com uma área inferior a 5000 m2 onde a venda era 
realizada em metros (Ramos, 2015). 
24 Entrevistas realizadas a moradores entre os dias 16 e 17 de maio de 2017). 

Entrevistado 
1

75 Anos

Reformada (ex-logista 
e ex-costureira)

6 Lotes

Entrevistado 
2

86 Anos

Reformado (ex-
motorista)

3 Lotes

Entrevistado 
3

79 Anos

Reformado (ex-
operário de fábrica de 

explosivos)

10 Lotes

Entrevistado 
4

71 Anos

Reformada / Gerente 
de Café

1 Lote
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Entrevistada 1 e do Entrevistado 3, esteve relacionado com a herança de terrenos. Que aquando a 

altura do casamento viram neste espaço um local apropriado para construir a sua habitação. Estes são 

também dois dos grandes proprietários, ou seja, com posse de vários lotes (um com 6 e outro com 10 

lotes) da AUGI 14-I Penalva Norte. Ao contrário da Entrevistada 4, nascida em Lisboa e criada em 

Covas de Coina (no município do Barreiro), que veio fixar-se na Penalva aquando o casamento, sem 

saber salientar uma razão concreta para a escolha do local. Por sua vez, o Entrevistado 3, é o único 

morador, dos inquiridos, nascido e criado na Penalva, tendo sempre residido na mesma, como o mesmo 

referiu “Nasci cá e cá fiquei”. 

Tanto a entrevistada 4 como a entrevistada 1 desenvolveram atividade económica localizada num 

anexo da sua habitação, no caso da entrevistada 1, este traduzira-se por uma pequena mercearia, 

encerrada aquando o adoecimento do marido. Por sua vez, a entrevistada 4 possui um café, que se 

localiza no R/C da sua moradia e que ainda hoje se encontra em funcionamento.  

Analisando todas as suas infraestruturas verifica-se que todos possuem energia elétrica e fossa. 

Contudo dois deles, nomeadamente o entrevistado 2 e a entrevistada 4, possuem as ligações à rede 

municipal de água.  

 

5.5.1. Que Futuro? 

Quando inquiridos face ao futuro destino da habitação, todos referem o facto de vir a ser herdada por 

filhos, e mesmo referindo o desconhecimento face ao futuro destino das habitações que as gerações 

vindouras lhes darão, mantêm a esperança de que a mesma permaneça na família: “…penso que não 

necessitarão de a vender (…) penso que será para sempre casa de habitação…”. 

Por sua vez, quando inquiridos sobre qual a sua maior preocupação face à legalização/requalificação 

das habitações, apesar da entrevistada 1 e o entrevistado 3 referirem a importância de deixar tudo 

legalizado para os seus filhos, o entrevistado 2 e a entrevistada 4 salientam a importância de resolver 

a questão imediata do saneamento. 

Tal dicotomia demonstra não só uma preocupação na resolução de um problema atual, como uma 

preocupação em deixar tudo resolvido para os herdeiros. Poder-se-á considerar esta uma forma de 

deixar os menores encargos possíveis aos herdeiros e uma apreensão com o destino da própria 

habitação. 

 

5.5.2. Posição Face a Técnicos Municipais 

Relativamente à posição perante as ações dos técnicos municipais sobre a AUGI, as opiniões 

demonstram algum descrédito face aos mesmos.  

Como a entrevistada 4 refere: “Olha não têm ligado importância nenhuma à gente” enquanto o 

entrevistado 3 (Urbano, 2017) menciona “A minha opinião é contrária a tudo aquilo que eles fizeram, 

eles levaram-me o dinheiro e não deixaram arrancar a AUGI, não posso estar satisfeito”. Estas são 
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expressões de descrença que muitas vezes acabam por influenciar todo o andamento do projeto, 

sobretudo quando parte dos grandes proprietários, como é o caso do Entrevistado 3, que perante a 

despesa que lhe é apresentada (cerca de 112 mil euros) relativa à sua cota parte da reconversão da 

AUGI, resulta numa desconfiança face a todo o processo.   

Por sua vez, a entrevistada 1 refere apenas a necessidade da colocação de esgotos ao passo que o 

entrevistado 2 mantém alguma esperança ainda que manchada por alguma dúvida, mencionando “A 

minha opinião é que pelo menos do que eles me disseram ali, é que estou convicto que eles seguem 

com isto para a frente, agora se seguem ou não…”. 

Todas estas opiniões são tradutoras de dúvidas perante uma AUGI que viu o seu percurso avançar, 

mas que por força da crise económica (de 2010) se estagnou. Assistindo a uma consequente queda 

da administração conjunta derivada dos vários desacordos entre comissão de administração e técnicos 

municipais. Como a entrevistada 4 salienta, uma grande dificuldade do processo de reconversão é: “a 

má organização que há entre a câmara e a comissão, se eles se organizassem resolviam o problema”.  

Atualmente encontram-se a ser desenvolvidas novas reuniões por forma a estabelecer uma nova 

comissão procurando agilizar o processo, que contudo, é ainda atormentada pela desconfiança e por 

dúvidas por parte dos moradores. 

 

5.5.3. Mobilização para o processo de recuperação 

Relativa à opinião sobre a comparticipação das infraestruturas todos os entrevistados transmitiram que 

as infraestruturas devem ser comparticipadas tanto pelos próprios como pela autarquia, pois como 

refere o entrevistado 2: “Eu acho bem que todos paguem, que é um bem comum”. 

Contudo, considerando que todos já procederam a pagamentos sem terem observado qualquer 

intervenção sobre o território, estes têm demonstrado uma desconfiança face ao município, tal como o 

entrevistado 3 (Urbano, 2017) refere: “A minha opinião é eu ter que pagar aquilo que tenho de pagar, 

eu não estou a querer obras sem pagamento, agora como, eles levaram-se 9512 euros, não fizeram 

nada”, assim como a entrevistada 4 menciona: “Eu acho que deve ser a câmara a pagar, porque a 

gente já deu o nosso dinheiro, para eles fazerem e eles nunca fizeram nada”. 

Apesar de quando analisada a evolução do território em termos de equipamentos (Figura 21) se 

verificar a construção de um Polidesportivo, a recuperação da Escola Básica da Penalva e a construção 

do Grupo Recreativo União Penalvense (comparticipado pelos moradores) a verdade é que os 

moradores parecem focar-se somente no saneamento. Nada mais foi referido ao longo das entrevistas, 

como a necessidade de arruamentos ou a melhoria dos espaços verdes, o saneamento é um tópico 

constante e tido por todos como o assunto mais premente a ser resolvido.   

Perante a inquirição sobre de que forma deverão ser os encargos de urbanização ser repartidos, apesar 

dos moradores inquiridos concordarem que tanto eles como o município devem comparticipar, é 

igualmente referida a importância dos fundos comunitários, pois como refere a entrevistada 1: “Tem de 

ser a câmara, a câmara é que tem de pedir o dinheiro, isto não pode ser só os proprietários só a pagar, 
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agora nem pensar. Podia haver um ou outro que tem só um lotezinho, agora os outros não, que isto 

era muita dinheiro. Ora eu tinha 62 mil euros para pagar, onde é que eu ia buscar, com a reforma que 

tenho”. 

Todos os entrevistados referem a questão dos fundos comunitários, transmitido pelos técnicos 

municipais, os quais segundo o que lhes foi informado, serviriam para comparticipar cerca de 85% dos 

custos com o saneamento e que o restante seria pago pelos moradores, cujo dinheiro em parte já teria 

sido obtido anteriormente à crise (anterior à queda da comissão de administração). Esse montante 

encontra-se congelado aguardando a formação de uma nova comissão para que se possa fazer 

novamente a sua gestão, a qual passaria para as mãos do município por forma a desenvolver as obras 

de forma faseada no tempo conforme os recursos financeiros que for obtendo. Como menciona o 

entrevistado 2: “A câmara tem de contribuir, se a câmara não contribuir não se faz nada”. 

Por sua vez, o Arquiteto António Pardal menciona que: “A principal dificuldade que surgiu nas AUGI, 

entre as quais a da Penalva, foi esta, foi o paradigma que mudou completamente com a questão da 

crise (…) o mercado imobiliário que estoirou completamente (…) e isso veio travar os processos de 

reconversão. Aquilo que nós estamos a fazer agora, no sábado [dia 20 de Maio de 2017] vai haver 

assembleia, para se tentar preencher novamente os corpos sociais que estavam demissionários. (…) 

a AUGI digamos que está congelada e o que se vai tentar fazer é reativar a comissão e reativar o 

processo de reconversão nuns moldes diferentes”. 

Como referido pelo Arquiteto António Pardal, foi convocada a assembleia de proprietários e 

comproprietários para o dia 20 de Maio de 2017 pelas 10 horas, visando a eleição dos órgãos de 

administração conjunta (comissão de administração e comissão de fiscalização) e outros assuntos 

diversos. Dos diversos assuntos discutiu-se sobre a passagem de dinheiro em banco pertencente à 

AUGI para o município, que se encarrega de dar início às obras de urbanização.  

Tal assunto gerou alguma tensão, não especificamente entre técnicos e moradores, mas entre os 

próprios moradores cujas opiniões divergiam. Neste sentido, o Vereador Rui Lopo interviu, 

mencionando: “Isto é uma assembleia que é vossa, a câmara achará aquilo que vocês acharem que 

deve ser feito, não propõe nada, está disponível para ajudar, para ajudar as comissões a gerirem a 

AUGI, mas depois são as comissões, são vocês, se decidem se querem fazer esse caminho ou não”. 

Alguns moradores assinalaram a falta de informação/compreensão sobre o que se estava a tratar.  

Outra situação a refletir foi o facto de nenhum morador se ter voluntariado para pertencer à assembleia 

de administração e de fiscalização, os quais foram selecionados pelo orador (tesoureiro da antiga 

comissão de administração da AUGI 14-I Penalva Norte), tendo estes acedido. A eleição por parte dos 

proprietários e comproprietários centrou-se no facto de concordarem ou não com a assembleia de 

administração e de fiscalização propostas a votos. 

Verifica-se deste modo uma maior intervenção do município que recorreu a fundos comunitários 

procurando um maior incentivo à reconversão da AUGI 14-I Penalva Norte (entre outras AUGI no 

município), onde os seus moradores se mostram de acordo com tal intervenção ainda que o facto de 

nenhum progresso ter sido realizado no território e pelos valores a terem de pagar gera algum 
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descontentamento. Este descontentamento fica igualmente patente na forma como foi eleita a 

comissão de administração e de fiscalização, considerando que nenhum morador tenha mostrado 

interesse em fazer parte da mesma.  

 

5.5.4. Obstáculos na resolução da AUGI 14-I Penalva Norte 

A nível dos obstáculos na resolução da AUGI 14-I Penalva Norte, a questão financeira continua a ser 

fortemente referida, tanto pelos moradores entrevistados quanto pelo Arquiteto António Pardal. Como 

menciona o entrevistado 2: “O que faz falta é dinheiro para os esgotos…”. 

Esta encontra-se na génese do problema que impede o avanço das obras de requalificação e que cria 

um outro conjunto de obstáculos, nomeadamente como o agravamento da relação entre moradores e 

técnicos, que nos dias de hoje se vê mais frágil que no início do projeto. Pois não só a entrevistada 4 

refere a má organização entre Câmara e a Comissão, o entrevistado 3 (Urbano, 2017) revela o seu 

desagrado: “Os obstáculos tem sido a câmara que os tem posto todos, eu tenho ali um comunicado em 

que eles disseram que derivado aos maus pagadores e aos devedores, e por imposição camarária, não 

podiam continuar. Então havia uma imposição camarária em que essa é a principal”. 

Existem ainda outras situações, em que os vários moradores por contacto com moradores de pequenas 

vilas do interior (outrora habitantes das AUGI que retornaram à sua terra após a reforma ou moradores 

AUGI que se deslocam à sua vila de infância nos períodos de veraneio) têm conhecimento de 

realidades distintas.  

Nomeadamente de casos onde vilas foram recuperadas e dotadas de infraestruturas sem qualquer 

custo para os seus moradores, e alguns moradores AUGI consideram tal situação uma injustiça e uma 

má gestão das autarquias. Como refere a entrevistada 1: “… há concelhos em que não se paga nada, 

o Ribeiro diz assim, é uma roubalheira, daqui eu não percebo nada desta câmara, a minha terra, uma 

aldeia pequenina no meio do Pinhal, olha tem lá umas estradas que é uma maravilha, tem luz, tem 

esgotos, tem tudo (…) ligaram tudo sem eles pagarem nada nada nada…”.  

Assim, é notável uma falta de compreensão de todo o fenómeno por parte da população, a qual muitas 

vezes compara a sua realidade a outras realidades distintas de outros municípios. Esta incompreensão 

e revolta para com a entidade camarária acaba por ser uma resposta à incapacidade financeira da 

população em suportar a reconversão da sua AUGI. Em muitos casos, moradores com capacidade 

financeira e muitas vezes com o seu encargo já pago, não observam um avançar das obras (que 

aguarda pelo restante pagamento de outros moradores), gerando indignação entre os mesmos, os 

quais muitas vezes, se encontravam à frente das comissões de administração e que optam pelo seu 

abandono. 

Considerando, que a maioria da população em AUGI, é uma população envelhecida e reformada, é de 

esperar que existam casos de incapacidade em financiar a requalificação da AUGI 14-I Penalva Norte, 

sobretudo, quando é necessário o total pagamento para se procederem as obras. Ora, sendo uma 

população com alguma idade, cuja reforma determina que o valor a pagar tenha de ser bastante 
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parcelado no tempo, e onde por vezes existe um desinteresse dos próprios moradores, esta é uma 

situação que parece ter todas as condições de se prolongar no tempo. Pois como refere o Arquiteto 

António Pardal: “é fundamental uma intervenção cada vez maior das autarquias e as autarquias 

chamarem a si, para resolverem o problema de uma vez por todas, porque senão daqui a 20/30 anos 

ainda cá estamos”. 

A par disto, encontram-se alguns casos, em que não se trata de uma primeira geração, mas sim de 

uma segunda, os filhos dos primeiros moradores. Tal situação, como refere o Arquiteto António Pardal, 

traduz-se por um desinteresse dos herdeiros em lidar com lotes em AUGI, não só por maioria dos 

herdeiros viverem noutras zonas, como também por não quererem despesas nem trabalho a resolver 

um assunto: “que era dos pais e não era deles”. 

Assim, apesar de existir um interesse por parte dos moradores em requalificar a AUGI, ficam algumas 

dúvidas quanto ao seu futuro aquando a uma contínua sucessão de segundas gerações face às 

primeiras. E este é um cenário não muito longínquo no tempo, e que remete para alguma apreensão, 

sobretudo das entidades municipais.  

Tal apreensão tem conduzindo a uma restruturação na forma de lidar com as AUGI no município do 

Barreiro, cuja estratégia passa por uma maior intervenção municipal. Como refere o Arquiteto António 

Pardal, assiste-se a um retrocesso aos anos 80, onde havia uma gestão camarária das AUGI de modo 

a ter uma maior credibilidade e também pela existência de uma metodologia de reconversão no 

município do Barreiro que definia as formas de pagamento (que poderiam ser espaçadas no tempo) 

das infraestruturas, dos projetos e dos encargos.  

Todavia, existe alguma esperança. Esta surge pela disponibilização de fundos comunitários (que vêm 

diminuir acentuadamente o custo da obra) e pela existência de ponto de ligação ao saneamento na 

AUGI 14-I Penalva Norte e pela escassez de situações críticas em termos físicos do território que 

possam impedir o avançar da sua requalificação (como o caso da criação de bacias de retenção, que 

nesta AUGI não são preocupantes pela já existência de pontos de escoamento de águas pluviais). 

Apesar das dificuldades inerentes à reconversão de uma AUGI, a AUGI 14-I Penalva Norte revela ter 

as condições para atingir o sucesso na sua requalificação, importa determinar é o horizonte temporal 

em que tal ocorrerá. 
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Capítulo VI – Conclusões 

 

Com o desenvolvimento deste estudo procurou-se compreender quais as razões em Portugal e 

sobretudo na AML, para a eternização das áreas urbanas de génese ilegal. Para tal, foi fundamental 

compreender o fenómeno da urbanização clandestina a nível nacional, e de forma mais breve, a nível 

internacional, relativamente a processos, tempo histórico e atores. 

Desta forma procedeu-se à comparação do fenómeno da ilegalidade a outros países mediterrâneos, 

tidos como países com um nível de desenvolvimento semelhante a Portugal, tal é o caso da Grécia, 

Itália e Turquia. Apesar de se ter incluído inicialmente Espanha, optou-se pela sua retirada devido à 

escassa informação sobre o fenómeno no seu país (maioria da informação encontrada remetia apenas 

a Barcelona). Esta análise internacional permitiu compreender que este é um fenómeno que foi 

desencadeado por um fator comum, a industrialização, e apesar da maior ou menor riqueza dos seus 

proprietários, o seu processo de reconversão/legalização apresenta maiores taxas de sucesso quando 

é desenvolvido com o apoio direto das entidades administrativas locais/regionais/nacionais. 

Centrando a análise da génese da informalidade no caso português a par da legislação que foi sendo 

desenvolvida foi possível dividir em 3 períodos: anterior à lei 91/95 (subdividindo-se em finais da década 

de 60, de 1970 a 1974 e a partir de 1974), a apresentação da lei 91/95 e por último as posteriores 

alterações à lei 91/95. 

Procurou-se analisar toda a evolução das áreas clandestinas (características sociais, políticas e 

económicas na sua génese e impactos sobre o território) tendo por marco a Lei 91/95 de 2 de Setembro. 

Isto porque se tratou do primeiro diploma legal vocacionado diretamente para as construções informais, 

e que veio estabelecer a figura de AUGI e o regime excecional para a reconversão urbanística das 

áreas urbanas de génese ilegal. 

Visando a reconversão urbanística do solo e a legalização das construções informais, a Lei 91/95 

conseguiu conter, quase na totalidade, o surgimento de novos loteamentos ilegais através da 

responsabilização dos proprietários. E apesar deste sucesso, não conseguiu no entanto conduzir a 

uma reconversão de todas as AUGI, tanto na AML como a nível nacional, como se verifica ainda nos 

dias de hoje. 

Tal situação culminou num conjunto de alterações à Lei 91/95 de 2 de Setembro, cuja última alteração 

se trata da Lei n.º 70/2015 de 16 de Julho. Esta vem promover uma maior parceria intermunicipal assim 

como a possibilidade de desafetação de áreas abrangidas por reserva ou servidão até um limite máximo 

sem prejudicar a segurança das populações. O que tem permitido o avançar de projetos sujeitos a 

correções cadastrais pela presença de AUGI em espaço REN, RAN, entre outros.  

No entanto esta última alteração revogou a possibilidade de um avançar provisório das obras de 

urbanização com a obrigatoriedade da comunicação prévia, que vem requerer um conjunto de 

elementos entre os quais o orçamento das obras contendo o valor absoluto para o pagamento das 

mesmas. Este, a par da impossibilidade económica dos municípios e dos moradores, é considerado 
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como um dos maiores entraves à resolução das AUGI, precisamente por criar mais burocracia e 

contribuindo para uma eternização do fenómeno que parece não ter fim. Como o Arquiteto António 

Pardal  salienta: “Derivado à crise, não só no Barreiro, daqui a 40 anos ainda andaremos a falar de 

AUGI, o que é uma tristeza”. 

Outro objetivo deste estudo passou pelo conhecimento da situação atual da urbanização de génese 

ilegal na AML, cuja informação foi obtida recorrendo a dados quantitativos/qualitativos disponíveis em 

plataformas online ou disponibilizados pelas autarquias. 

Constatou-se alguma dificuldade na obtenção de dados por parte das autarquias e na forma como eram 

disponibilizados. Nem sempre se obteve uma resposta completa ao que foi inquirido e a forma de 

análise do fenómeno AUGI muitas vezes difere de município para município pelo que se considera 

essencial a criação de uma base de dados referente às AUGI, que permita uma análise uniforme desta 

problemática, assim como um maior apoio à sua análise local, regional e nacional promovendo a 

partilha de dados e soluções entre municípios. Um primeiro passo poderia ser um indicador comum 

refere às AUGI a ser incluído nos PDM, situação que atualmente também não se verifica. 

Por sua vez, através de entrevistas realizadas com várias autarquias (umas respondidas por via online 

e outras presencialmente) procurou-se percecionar qual a sua visão do quadro legislativo nacional, 

quais os principais pontos críticos na legalização/requalificação das AUGI, de que forma os seus PDM 

abordam a temática AUGI e quais as suas propostas com vista à resolução das AUGI.  

Face ao quadro legislativo nacional verifica-se uma opinião geral entre municípios entrevistados, da 

sua inadequação no que respeita à resolução das AUGI. Esta prende-se com a sua incapacidade de 

atender às várias realidades existentes no território e à falta de um cariz mais assertivo o que origina 

uma interpretação ambígua entre municípios resultando em diferentes estratégias de resolução. 

Relativamente aos obstáculos à legalização/requalificação das AUGI com as entrevistas a moradores 

e técnicos foi possível visualizar que as questões económicas são geradoras de problemas 

secundários, como o desentendimento entre técnicos e moradores ou com a queda de comissões de 

administração. Em alguns casos, como se pôde assistir na assembleia de moradores da Penalva Norte 

a 20 de Maio de 2017, assinalam-se alguns conflitos entre os próprios moradores, muitas vezes 

originado pelas diferentes opiniões face ao processo de reconversão das AUGI. Tal assembleia permitiu 

ainda verificar nas participações/discussões públicas alguma discrepância entre o saber técnico e o 

entendimento dos moradores, que muitas vezes não recorrem a estes momentos para esclarecer as 

suas dúvidas. 

Várias foram as propostas para a resolução das AUGI identificadas pelos vários municípios, contudo 

todas se encontram limitadas a nível legislativo (elevada burocracia) e a nível económico. Seria de 

considerar uma simplificação e flexibilização do quadro legal, servindo de ferramenta de apoio às AUGI, 

o qual poderia incorporar igualmente uma flexibilização na forma de pagamento das obras de 

urbanização procurando impedir um prolongamento no tempo deste fenómeno.   
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A nível legislativo, assistiu-se também a uma maior dificuldade no avançar do processo de reconversão 

com a 5ª alteração à Lei 91/95 de 2 de Setembro, a Lei 70/2015 de 16 de Julho, com a interrupção de 

um avançar provisório das obras, com a obrigação da comunicação prévia das obras de urbanização. 

Tal avanço provisório, a par da legalização/requalificação das AUGI permitiria a venda de lotes a novos 

moradores, contribuindo para o aumento dos recursos económicos dos seus atuais proprietários por 

forma a pagarem o restante em falta das obras de urbanização, como aumentaria o número de 

interessados na requalificação da AUGI. 

Assim, uma solução passaria por um pagamento em prestações a longo prazo, durante o qual iriam 

sendo realizadas algumas obras de urbanização procurando aumentar a confiança dos proprietários 

face ao processo de reconversão da AUGI e com isso uma resolução mais célere. 

Refletindo sobre todos os passos tomados no processo de desenvolvimento da dissertação e sobretudo 

no estudo da AML seria fundamental um maior contacto com as autarquias, por forma a compreender 

melhor o fenómeno da génese ilegal no seu município e de modo a esclarecer um vaste leque de 

dúvidas procurando a criação uma análise representativa de toda a AML. Contudo, neste estudo tal foi 

influenciado por restrições profissionais e económicas, pelo que se traduz num enorme potencial de 

estudo. 

Por forma a compreender os aspetos críticos da legalização/requalificação de uma AUGI, optou-se pela 

escolha de uma caso de estudo, nomeadamente a AUGI 14-I Penalva Norte, uma AUGI ainda por 

solucionar localizada no município do Barreiro. De modo a ter uma visão geral da sua realidade foram 

entrevistados quatro proprietários e o Arquiteto António Pardal da CMB. 

A opção por estes quatro proprietários centrou-se no facto de se procurar moradores conhecedores da 

génese da AUGI da Penalva, informação não disponível em bibliografia, e também por se pretender 

proprietários que tenham estado presentes durante os avanços e recuos verificados nesta AUGI. 

Contudo, salienta-se a necessidade da realização de um maior número de entrevistas, tanto a 

moradores mais antigos como mais recentes por forma a ter uma visão geral deste panorama.  

Segundo os proprietários e o arquiteto entrevistados, esta AUGI não segue os “padrões normais”, 

nomeadamente pelo facto de maioria dos seus terrenos ter sido herdada pelos atuais moradores, dentro 

dos quais, alguns procuraram obter algum lucro com a desanexação em “quintinhas”, sendo por isso 

uma AUGI na sua maioria em m2. Esta não foi uma AUGI originada por grandes loteadores, mas sim 

por antigos fazendeiros que foram deixando as suas posses aos seus descendentes. 

Atualmente, tanto técnicos como moradores pretendem a sua legalização/reconversão, mas existem 

situações, que face ao elevado custo das obras de urbanização, os moradores excluem uma total 

requalificação do território em prol da dotação dos equipamentos/infraestruturas que consideram mais 

importantes e em falta. Os próprios moradores questionam a necessidade de uma total requalificação, 

quando apenas necessitam de parte dela.  
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Questiona-se igualmente até que ponto será necessária uma requalificação imediata do território (com 

o melhoramento de arruamentos, de espaços verdes, entre outros) quando os próprios moradores 

aparentam estar satisfeitos com a sua realidade, queixando-se apenas de uma infraestrutura? 

Não seria mais económico, tanto para moradores, como para municípios, a legalização das AUGI com 

a dotação dos equipamentos/infraestruturas tidas como essenciais ao núcleo populacional aí 

residente? E não a criação de todo um projeto dispendioso, e cuja aplicação face aos valores 

monetários que necessita, poderá prolongar-se no tempo? 

Este é assim um fenómeno com um enorme potencial de estudo, também sobretudo pela passagem 

da primeira para a segunda geração, que muitas vezes reside e faz a sua vida noutra área 

demonstrando algum desinteresse pela propriedade que poderá vir a herdar.  

E se atualmente existe um interesse dos proprietários de primeira geração em legalizar/requalificar mas 

uma incapacidade económica, o que será das AUGI perante uma incapacidade económica e um 

possível desinteresse de uma segunda geração? 

Será então possível aprender com o insucesso e resolver de vez a eternização das áreas urbanas de 

génese ilegal? 

O desenvolvimento deste estudo demonstrou que tal é possível, mas segundo novas estruturas 

legislativas mais flexíveis e de encontro à realidade socioeconómica das suas populações e às 

diferenças entre os vários tipos de AUGI existentes no país. 
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Decreto-Lei n.º 99/84 de 29 de Março – Revogado – Opção por associações de municípios 

Portaria n.º 243/84 de 17 de Abril – Revogado – Enquadramento legal da arbitragem no RGEU 

Decreto-Lei n.º 69/90 de 2 de Março – Revogado – Regime Jurídico dos PMOT 

Lei n.º 91/95 de 2 de Setembro (Lei das AUGI), com as seguintes alterações: 

 Lei n.º 165/99, de 14/09 

 Lei n.º 64/2003, de 23/08 

 Lei n.º 10/2008, de 20/02 

 Lei n.º 79/2013, de 26/12 

 Lei n.º 70/2015, de 16/07 

Lei n.º48/98, de 11 de Agosto, alterada posteriormente pela Lei n.º54/2007 de 31/08 e pela Lei 

n.º31/2014 de 30/05, e mais tarde revogada pela Lei n.º 31/2014 de 30/05 

Decreto-Lei 380/99 de 22 de Setembro, revogado pelo Decreto-lei n.º80/2015 de 14 de Maio 
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Anexo 1 – Entrevistas e Respostas das Câmaras e CCDR-LVT 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Chamo-me Diana Bica, e sou licenciada em Geografia e Planeamento Regional pela Universidade Nova 

de Lisboa. Atualmente encontro-me a concluir o Mestrado em Urbanismo e Ordenamento do Território 

no Instituto Superior Técnico. 

OBJETIVO 

Encontro-me neste momento a desenvolver a dissertação, cujo objetivo passa por compreender quais 

as razões que têm conduzido à perpetuação das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI). Pretendo 

igualmente analisar de que modo este fenómeno é percecionado, quais as razões que dificultam a sua 

legalização/requalificação e que estratégias estão a ser desenvolvidas, visando a sua solução. 

De modo a alcançar os objetivos a que me proponho, venho solicitar-vos apoio para obter um conjunto 

de informações que considero úteis. Neste sentido remeto de seguida 6 questões relacionadas com o 

tópico. 

Agradeço desde já a disponibilidade, e encontro-me ao vosso dispor para as interações que julgarem 

mais relevantes. 

QUESTÕES 

1. QUAL A DIMENSÃO DO FENÓMENO DOS MUNICÍPIOS DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA (AML)? 

Nomeadamente: 

- Comparação de AUGI legalizadas e não legalizadas (número de habitantes, área [m2], número de 

edifícios/alojamentos e modelos de reconversão dominantes); 

- Qual o uso dominante (moradia ocupada pelo proprietário, moradia arrendada ou moradia de uso sazonal). 

 

Resposta à pergunta 1 enviada por alguns municípios sob forma de tabelas de dados.  

 

Relativamente às seguintes questões obteve-se resposta por via online, à exceção do município de Palmela e do 

Barreiro com os quais a entrevista se realizou presencialmente. De todos os municípios da AML contactados, 

encontram-se aqui referidos apenas os de que se obteve resposta. 

Com o município de Palmela a entrevista foi realizada a 21 de Abril pelas 9 horas com o Arquiteto Pedro Carvalho 

Chula. No caso do município do Barreiro, a entrevista foi realizada a 16 de Maio pelas 11.30 horas com o Arquiteto 

António Pardal. 

 

2. CONSIDERA O QUADRO LEGAL ADEQUADO À RESOLUÇÃO DAS AUGI? 

 

Câmara Municipal de Lisboa: Os constrangimentos legais que se identificam no regime jurídico de reconversão 

das AUGI estão relacionados com: Insuficiente enquadramento legal da legalização das construções, quer quando 

não esteja em causa a prévia necessidade de reconversão cadastral, quer a jusante do processo de reconversão 

dos Bairros, no que se refere à possibilidade de dispensa de alguns requisitos. Insuficientes instrumentos legais 

para uma atuação municipal mais ágil nos processos de reconversão, designadamente, na possibilidade de 

utilização da faculdade de expropriação. Incapacidade de cumprimento dos sucessivos prazos legais para a 

conclusão dos processos de reconversão. 

 

Câmara Municipal de Mafra: Apresenta procedimentos complexos e demorados. 

 

ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 
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Câmara Municipal de Vila Franca de Xira: Quanto aos constrangimentos legais encontrados na Lei 91/95, de 2 

de setembro, prendem-se, no caso das AUGI deste concelho, com o nº1 do artigo 30.º, Atos de registo predial e 

deveres fiscais. 

Os estudos de loteamento são desenvolvidos com base num levantamento topográfico rigoroso, pelo que existem 

discrepâncias relativamente às descrições prediais, cuja determinação da área era aferida por métodos pouco 

rigorosos, ultrapassando algumas vezes os 15% previstos na Lei, pelo que se julga que nos loteamentos da 

iniciativa da câmara municipal, seria de abrir uma exceção que permitisse que a planta de síntese prevalecesse 

para a retificação das descrições prediais. 

Os outros constrangimentos que obstaculizam a reconversão, prendem-se com a falta de vontade dos proprietários 

em colaborar, inerente à falta de capacidade económica para fazer face às despesas da reconversão. 

No caso dos loteamentos cuja reconversão é da iniciativa dos proprietários a falta de liquidez para a elaboração 

das obras de infraestruturação. 

 

Câmara Municipal de Loures: Num quadro legislativo mais abrangente e irrequieto, verifica-se que ao mesmo 

tempo que entra em vigor o PDM, entra em vigor, também, a Lei 70/2015 de 16 de julho que altera a Lei 91/95 de 

2 de setembro, bem como outros diplomas de relevância para as AUGI, o Decreto-Lei 136/2014 de 9 de setembro 

que altera o Decreto-Lei 555/99 de 9 de setembro (RJUE) e a Lei 31/2014 de 30 de maio (Lei de bases gerais da 

politica pública dos Solos). Estes instrumentos jurídicos trazem novos mecanismos de intervenção no território, 

cuja aplicabilidade se torna necessário conhecer, fazer refletir e implementar nos regulamentos municipais.  

Este trabalho que falta concluir é essencial para a melhor definição e implementação das soluções urbanísticas no 

território, incluindo aqui, de entre outros, o RMAUGI e o regulamento de Taxas. 

 

Câmara Municipal de Setúbal: NÃO 

 

Câmara Municipal da Moita: S/I 

 

Câmara Municipal de Palmela, segundo o Arquiteto Pedro Chula: “É assim, eu acho que favoráveis estão, na 

prática temos uma legislação que é excecional para resolver isto, cria muitas exceções para ajudar a resolver. 

Acho é que não obstante seja favorável, é muito pouco ambiciosa. E portanto, podíamos ter uma lei das AUGI com 

muito mais soluções, muito mais atual face às nossas atuais orientações de planeamento urbano de ordenamento 

do território de sustentabilidade urbana. Acho que esta lei das AUGI que temos é simplesmente um facilitador para 

resolver um processo administrativo e as pessoas quando tem o alvará emitido acham que está tudo resolvido. Eu 

acho que é aí que está a começar a verdadeira batalha do ordenamento do território e foi aí que desenvolvi o tal 

trabalho no doutoramento, foi exatamente sobre como aplicar os critérios de sustentabilidade urbana a processos 

de reconversão das AUGI. Porque acho que resolver isto tudo, por mais dificultoso que isto seja, destes processos 

das AUGI, de fazer as obras, até chegar ao alvará, acho que é somente um processo administrativo, andamos 

aqui, anos e anos, a falar uns com os outros e a resolver isto, e pronto. Mas a partir dali é que se criam os 

verdadeiros desafios, depois da vivência das pessoas, de criar condições urbanas com qualidade dentro, em 

alguns casos de autênticas aldeias, vilas, cidades. Este loteamento aqui vai ter 1800 lotes se virmos uma média 

de 3 pessoas por cada fogo temos quase 5 mil pessoas aqui, não basta pensarmos que chega um alvará de 

loteamento a dizer que há umas ruas umas casinhas e ponto final. Têm de ser criadas ali várias condições para 

as pessoas ali viverem, para terem o uso terciário ali a funcionar como deve de ser, e para resposta direta das 

necessidades que as pessoas tem, de lojas, de mini mercados, de cabeleireiros, de oficinas, tem de ter espaços 

de equipamentos e de espaços verdes. Tem de ser pensada, a ligação desta gente toda, que com certeza vai ter 

de aceder a outros sítios, portanto vamos pensar que estas pessoas não tem de sair todas de carro daqui, todas, 

todos os dias, acho que tudo isto tem de ser pensado. E nada destas questões são pensadas quando estamos a 

fazer um processo de reconversão, onde toda a gente está preocupada em deixar de ter avos e passar a ter metros 

quadrados.” 

 

Câmara Municipal do Barreiro, segundo o Arquiteto António Pardal: “Eu pessoalmente gostava mais que não 

existisse este quadro legal, não é muito politicamente correto estar a dizer isto, porque acho demasiadamente 

burocrático. Porque, cá está, a tal metodologia que nós tínhamos cá no Barreiro, funcionava muito melhor, do que 

funciona a lei das AUGI, para nós. Agora o quadro legal é feito a nível do país, agora as augi não são todas iguais, 

temos realidades completamente diferentes tanto dentro do próprio concelho quanto mais dentro dos vários 

concelhos. Por exemplo, nós aqui no Barreiro praticamente não temos situações de prédios em AUGI, temos muito 

poucas enquanto aquilo que sabemos, se formos para o Seixal ou para Palmela, para aquelas grandes AUGI que 

são tudo situações em avos. A lei das augi está muito vocacionada para as situações em avos e as nossas AUGI’s 

são na maior parte lotes desanexados, e aquilo que eu acho, e ainda por cima com esta ultima alteração da lei das 
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AUGI, veio bloquear ainda mais. Vem retirar a hipótese do início provisório das obras de urbanização que permitia 

que enquanto de tratasse das coisas dos alvarás, a questão do cadastro do alvará, tando os restantes projetos 

aprovados, permitia que entrassem em obras. Hoje em dia com a comunicação prévia estamos a tratar uma AUGI 

como um loteamento normal, em que a AUGI tem de apresentar logo à cabeça o alvará do construtor, ou seja a 

empresa construtora pronta a entrar em obra, ou seja pressupõe o dinheiro todo da augi estar recolhido. Do meu 

ponto de vista, vem dificultar mais a reconversão. A coisa funcionava melhor para nós, cá no Barreiro, com o nosso 

regulamento antigo, adequado à realidade, com pagamentos a prestações, quando se juntava o dinheiro lá se 

avançava com a obra. A questão por exemplo nem necessitávamos do alvará de loteamento e do título de 

reconversão porque há medida que as pessoas, ou seja, com o âmbito do próprio projeto de loteamento a câmara 

emite certidões e as pessoas iam à conservatória e desanexavam o respetivo lote. Ou seja, depois era feita peça 

a peça, e não um alvará inteiro todo lançado ao mesmo tempo. Esse alvará inteiro pressupõe que não haja uma 

única dúvida, nós temos estado a verificar é, por exemplo, um caso de uma AUGI, que não é muito grande, e que 

nós emitimos o alvará em 2013, há 5 anos, e o alvará ainda não foi registado na conservatória, porque entretanto 

a lei do notariado veio apertar cada vez mais a malha e então para se conseguir registar o alvará de loteamento 

das AUGI tem que estar tudo em conforme com a matriz das finanças. Cada parcela, com o prédio da 

conservatória, depois acho que tem de obter o número de contribuinte da pessoa e outros casos em que não se 

consegue saber quem é o proprietário e situações em que as pessoas se recusam a dar os dados. Digamos que 

1 ou 2 pessoas podem emparrar uma AUGI de centenas de lotes e isso não é correto, portanto uma metodologia 

de registo mais peça a peça, que é muito mais eficaz. Claro que esta solução é mais adequada ao nosso concelho 

porque temos quase tudo desanexado e os prédios mais identificados, não sei se seria, mas acho que também é, 

mesmo em situações em avos também se conseguiria fazer isso, tendo identificado na escritura a divisão da coisa 

comum a câmara emitir o documento com as respetivas confrontações etc. A pessoa chegava à conservatória e 

desanexava aquele terreno com base no título ou no projeto de loteamento aprovado, qualquer coisa desse género, 

que do ponto de vista administrativo era menos pesado e mais eficaz. E neste momento ultrapassava aquela 

batalha toda de aprovações de projetos, de pareceres exteriores, disto e daquilo e do outro, finalmente consegue-

se emitir o alvará de loteamento, começa outra dor de cabeça, que é conseguir registar o alvará de loteamento na 

conservatória. Porque há sempre um elemento que está em desacordo, como os lotes estão desanexados, já estão 

a poder fazer uma escritura e a mudar para o nome de outra pessoa pode haver outra pessoa que já morreu e seja 

dos herdeiros, é algo que está sempre em mutação, e que não se consegue pegar naquele bolo todo de uma só 

vez e meter aquilo tudo na conservatória para registar que é impossível. Esse é outro problema, o registo dos 

alvarás na conservatória e a elaboração do título de reconversão. Com uma malha tão apertada não se consegue, 

eu não digo que não haja rigor nas questões registais etc, mas se se permitisse fazer peça a peça e 

intemporalmente entre aspas. Não se conhece quem é o proprietário, um dia há-de aparecer, quando aparecer 

aquele prédio estava em alvará, data etc etc com a justificação que tem resolve a situação, agora ter que resolver 

o bolo todo de uma vez… é muito pouco eficaz. E nestes moldes, ainda para mais com o abrandamento que houve, 

derivado à crise, não só no Barreiro, daqui a 40 anos ainda andaremos a falar de AUGI o que é uma tristeza, 

estamos na Europa, num país europeu a 30 km da capital e temos áreas não infraestruturadas, parece que 

estamos num país de 3º mundo. Parece que estamos na América latina ou em Angola, lotes com terra, ligadas às 

fossas sem infraestruturas, sem nada, tudo preso nos processos burocráticos, com as nossas complicações, era 

fazer obra e resolver a questão cadastral peça a peça. E este problema como é tratado como um problema “pouco 

impactante” a nível de governo, epá foi lançada aquela legislação e desenrasquem-se e vão fazendo, não é uma 

coisa que se diga que é um assunto importante vamos resolver, lançava-se umas “redes” comunitárias para se 

resolver os problemas físicos, executar obra, identificação de proprietários, distribuição dos encargos, acertar a 

conta a cada um, resolver a coisa de forma mais prática. Um dos problemas é a aproximação da lei das AUGI ao 

555, ou seja entrar como se fosse um procedimento normal de licenciamento que cada vez também é mais 

complicado, isto é um sem fim.” 

 

CCDR-LVT: Não se pode considerar totalmente adequado um quadro legal vigente há mais de 20 anos, com as 

sucessivas prorrogações de prazos, que ainda não resolveu a situação.  

 

 

 

 

 

3. QUAIS AS RAZÕES PARA AS DIFICULDADES NA LEGALIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DAS AUGI (TANTO 

NAS QUE SE ENCONTRAM JÁ LEGALIZADAS COMO NAS NÃO LEGALIZADAS)? 
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Câmara Municipal de Lisboa: Os constrangimentos (não legais) são essencialmente os relacionados com os 

custos das operações, quer sejam relativos ao financiamento para execução das infraestruturas quer estejam 

relacionados com os realojamentos a prever na operação urbanística, quer se trate da iniciativa municipal, quer 

particular, verificando-se também o mesmo com os custos inerentes aos atos de registo, atualização de certidões 

e pagamentos de taxas, estes exclusivamente da responsabilidade dos proprietários. 

Por outro lado, há uma clara diferença na iniciativa dos proprietários, quando se trata de habitação própria e 

permanente, ou quando se trata de habitação destinada a arrendamento. Normalmente, os requisitos das 

habitações e a mobilização de vontades é superior quando se trata de habitação própria. 

 

Câmara Municipal da Moita: Falta de compatibilidade com outros regimes legais como o da REN e da RAN; Falta 

de mecanismos de articulação com os PMOT; Custos elevados dos processos de reconversão leva à desistência 

dos proprietários; Elevado número de comproprietários; Demais normas legais e regulamentares aplicáveis. 

 

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira: As restrições que se apresentam à conclusão dos processos de 

reconversão no concelho de Vila Franca de Xira dizem respeito a questões de propriedade da responsabilidade 

dos interessados e soluções do direito privado, não passando pelas atribuições ou competências da autarquia local 

resolver. 

 

Câmara Municipal de Loures: Até ao momento continua a não ser visível o impulso esperado na reconversão 

pela entrada em vigor do novo PDM, e, ainda que as dificuldades financeiras justifiquem a desaceleração na 

reconversão, também é possível identificar outras razões sendo que, em ordem ao novo instrumento de gestão, 

se regista:  

- A necessidade de ponderação sobre o prosseguimento dos projetos de loteamento aprovados ao abrigo do PDM 

de 1994, com o interesse público em presença conjuntamente com a relevância das regras do novo plano, 

designadamente, se pode justificar alguma alteração ao projeto e a consequente compensação por afetação de 

direitos;  

- Os riscos ao uso do solo, designadamente, para as tipologias de instabilidade de vertentes (áreas de elevada 

suscetibilidade geológica - REN) e de erosão hídrica do solo (áreas com risco de erosão - REN), pela primeira vez 

identificados e que, numa primeira fase, obrigam à apresentação estudos geotécnicos;  

- A sobreposição dos regimes REN e RAN com os prédios delimitados como AUGI, nos casos em que não foi 

aceite a sua exclusão, no âmbito da revisão ao PDM, com particular relevância para o caso de Unhos;  

- A opção por garantir uma faixa de proteção a linhas de água e a infraestruturas rodoviárias, em AUGI, forçando 

um regime non-aedificandi mais restritivo daquele que resulta do regime das servidões;  

- A confirmação da manutenção de antigos constrangimentos em AUGI, salientando a servidão aeronáutica, com 

várias (10) AUGI muito condicionadas em Camarate, e a servidão rodoviária da A1-EP1;  

- Os prazos de elaboração e entrada em vigor do documento, 12anos. Também a necessidade de clarificação de 

algumas normas, algumas ainda com necessidade do melhor enquadramento em regulamento municipal e o tempo 

associado a uma integral compreensão do novo instrumento de gestão, com alguns técnicos a mostrarem ainda 

desconhecimento das novas regras. 

 

Câmara Municipal de Setúbal: Foi constatado existirem alguns constrangimentos na regularização das Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal, diferentes para a zona Poente – Azeitão e Nascente do Concelho. Assim e quanto à 

Azeitão considera-se que interferem nos procedimentos de licenciamento: 

A morosidade associada à inércia das comissões de administração no contato com os técnicos por si contratados 

para o desenvolvimento dos projetos; As diversas alterações legislativas associadas ao aumento de exigências 

em termos de licenciamento; as alterações às normas regulamentares (como exemplo a regularização das linhas 

de água e exigência de edificação de bacias de retenção que condicionam a ocupação territorial); as taxas 

urbanísticas aplicadas; valor compensatório por inexistência de cedência para EQ e Ev; na zona Nascente, e para 

além dos mencionados para Poente, são considerados os seguintes constrangimentos: dificuldade na organização 

das comissões; condicionantes naturais do território, que impedem em muitos casos a regularização da AUGI 

(território protegido ao abrigo da Reserva Natural do Estuário do Sado); ocupação ilegal fomentada pela génese 

da própria população; execução por parte das juntas de freguesia locais de obras de infraestruturação básicas 

(arruamentos, iluminação pública, abastecimento de água e drenagem de águas residuais), que vão gradualmente 

dotando infraestruturalmente as AUGIS sem que haja comparticipação por parte dos comproprietários.  

 

Câmara Municipal da Moita: Normalmente é o processo, visto que as pessoas não têm verbas para o projeto de 

loteamento e consequente execução das respetivas infraestruturas (água, saneamento, pavimentação de vias, 

etc). A legalização/requalificação das AUGI pode ser feita por iniciativa da Câmara, através de um plano de 
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pormenor ou por iniciativa dos particulares que têm de elaborar o projeto de loteamento. Outra das dificuldades 

está relacionada com os diferentes interesses dos proprietários, uns como primeira e única habitação têm muito 

interesse na legalização e outros que não demonstram o mesmo interesse, visto que são detentores apenas de 

terreno, sem habitação, ou quando a mesma existe funciona como segunda habitação. 

 

Câmara Municipal de Palmela, segundo o Arquiteto Pedro Chula: “Poderá passar por muitas questões, pode 

passar em algumas situações que tem o processo iniciado, situações tão diversas como situações financeiras, 

AUGI que já tenham o processo de loteamento aprovado mas que que tem, que estejam na fase das obras de 

urbanização, mas que não tenham capacidade porque os comproprietários não tem dinheiro para comparticipar, 

para fazer as obras. Temos algumas que estão dependentes da revisão do PDM, também temos aí 4 ou 5 casos 

no concelho que não avançam por isso. Porque o PDM, por exemplo a AUGI aqui de Poços, por aplicação do PDM 

eles poderiam ter aqui 15 fogos, mas são 27 comproprietários, portanto eles tendo a intenção de atribuir um fogo 

a cada comproprietário teriam de ter uma densidade habitacional que lhes permitisse 27 fogos, como não têm, 

estão à espera do processo de revisão do PDM para aumentar a densidade habitacional para eles poderem 

desenvolver o processo. Por exemplo, aqui nesta, que é a AUGI 8 de março, o PDM erradamente quando foi 

publicado em 1997, delimitou erradamente aqui sobre parte da área da AUGI uma faixa de REN e outra faixa de 

RAN mas elas não existem lá. Estão de facto mal limitadas, mas enquanto o novo PDM não for publicado, eles 

continuam com essas condicionantes, portanto não podem avançar com processo. Outro exemplo que lhe posso 

dar, é aqui esta AUGI, que é a AUGI da Marquesa 4, o prédio rústico que é este retângulo todo que aqui está, o 

PDM também por erro de cartografia delimitou quase todo o retângulo como espaços de recuperação, reconversão 

urbanística, que é a classe de espaços para este tipo de áreas e esta ponta de cá está como espaço de 

agroflorestais que não permite existir loteamentos, portanto eles também não conseguem avançar sem que isto 

esteja devidamente retificado. Pronto são questões destas que estão pendentes que o PDM seja revisto e que dê 

o devido enquadramento para que a reconversão aconteça. Temos algumas situações em que há desconfiança 

das populações pelas comissões de administração das AUGI, pronto e aí as pessoas recusam-se a pagar, a 

comparticipar porque não confiam que as pessoas que estão à frente da comissão sejam sérias e empreguem 

corretamente o dinheiro que estão a dar.” 

Câmara Municipal do Barreiro, segundo o Arquiteto António Pardal: “A questão das AUGI, no Barreiro e não só, 

é dinheiro. Para suportar as despesas da reconversão, seja das infraestruturas seja das obras e das taxas, a 

questão principal é dinheiro. Neste momento nós tínhamos um projeto de gestão para as AUGI com 3 técnicos, 

que também era muito pouco, não tínhamos por exemplo uma equipa de juristas, pronto era muito limitada. E neste 

momento isso dissipou-se com a redução das unidades orgânicas dos municípios, as divisões nas câmaras 

passaram a ser super divisões. Ou seja passamos a ter divisões que eram antes departamentos. Isso vem fazer 

com que as coisas entrem num bolo global e que não se dê a devida atenção a cada um dos sectores, neste 

momento nas AUGI, no acompanhamento, sou eu, uma pessoa, estou aqui pelos cabelos, candidaturas, é 

requerimentos é coisas, não dá. O que se poderia fazer num ano ou dois gasta-se mais tempo.” 

 

CCDR-LVT: As dificuldades percecionadas nesta CCDR prendiam-se sobretudo com as caraterísticas dos 

terrenos onde se localizavam as AUGI: terrenos não aptos à construção com inúmeras condicionantes (linhas de 

água, REN, grandes inclinações, riscos, etc.), defendendo-se sempre a segurança das pessoas e o interesse 

público das situações. 

 

4. DE QUE FORMA O PLANO DIRETOR MUNICIPAL DOS VÁRIOS CONCELHOS DA AML ABORDA AS 

AUGI? 

 

Câmara Municipal de Lisboa: Para além aposta estratégica realizada aquando da aprovação da delimitação das 

AUGI, foi realizado um processo amplamente participado pelos proprietários e comproprietários. Por outro lado, o 

processo de revisão do PDM, entretanto publicada em agosto de 2012, permitiu integrar na sua regulamentação 

alguma excecionalidade de cumprimento em alguns parâmetros urbanísticos, por forma a agilizar a apreciação 

das operações urbanísticas. 

Em dezembro de 2011 foi constituído o Gabinete de Apoio aos Bairros de Intervenção Prioritária em Áreas Urbanas 

de Génese Ilegal, com o objetivo de garantir uma boa articulação, entre os proprietários, moradores e os vários 

serviços da Câmara Municipal intervenientes, bem como conduzir os processos de reconversão dos bairros. 

A Assembleia Municipal de Lisboa deliberou, na sua reunião de 18 de junho de 2013, através da Deliberação n.º 

66/AM/2013, aprovar o Regulamento Municipal para Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese 

Ilegal no Município de Lisboa. 

O referido regulamento visa, assim, concretizar e executar as matérias previstas no n.º 2 do artigo 46.º e no artigo 

49.º da Lei das AUGI, as quais carecem de regulamento municipal, bem como integrar outros conteúdos de 
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natureza urbanística e procedimental que contribuam para uma melhor operacionalização das ações inerentes à 

reconversão urbanística do solo e à legalização das construções integradas nas AUGI do município de Lisboa 

 

Câmara Municipal de Mafra: Integra estas áreas em solo urbano, espaços residenciais, de forma a compatibilizar 

estas áreas com o IGT. 

 

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira: O processo de reconversão das AUGI no concelho esteve, em alguns 

casos, pendente da conclusão da Revisão do Plano Diretor Municipal que se viria a consumar com a sua 

publicação em novembro de 2009. Foram nesta data, criadas as condições para o avanço dos processos de 

reconversão. 

 

Câmara Municipal de Loures: Com a entrada em vigor do novo Plano Diretor Municipal publicado no Diário da 

República, 2.ª série, nº 117, de 18 de Junho de 2015, foram estabelecidas regras que permitiram eliminar alguns 

dos constrangimentos urbanísticos em território AUGI, admitindo, agora, a conclusão de muitos dos processos de 

reconversão que se apresentavam pendentes. Ainda assim, só com a aprovação da delimitação da nova Reserva 

Ecológica Nacional do Município de Loures, pela portaria nº 49/2016 de 22 de março deste ano, através da 

exclusão de áreas integradas em REN que colidiam com áreas ocupadas com edificações, foi possível ter um 

quadro de instrumentos estáveis para se prosseguir com a reconversão. 

 

Câmara Municipal de Setúbal: NÃO ABORDA 

 

Câmara Municipal da Moita: Tudo o que foi considerado possível de converter, foi inserido em perímetro urbano, 

para assim procurar agilizar a legalização. Classificou a maioria das AUGIS como Espaços Habitacionais 

Existentes, definindo também um perímetro urbano para as áreas das mesmas. 

 

Câmara Municipal de Palmela, segundo o Arquiteto Pedro Chula: “O PDM tudo o que é AUGI, temos aqui dois 

tipos de enquadramento urbano, temos a grande maioria das AUGI fora dos perímetros urbanos, pronto e nesse 

caso, estarão todas ou praticamente todas (devido aos erros de cartografia), a lógica do PDM foi, tudo o que seja 

fora do perímetro urbano são espaços de recuperação e reconversão urbanística, se depois consultar o nosso 

PDM, é o artigo 14º do regulamento. Quando as AUGI estão dentro dos perímetros urbanos, podem ter várias 

classes de espaços consoante o que existe dentro de cada perímetro urbano, mas pronto são índices urbanísticos 

e densidades habitacionais já urbanas, embora às vezes não chegue para resolver, volto a puxar aqui este caso, 

aqui estamos dentro do perímetro urbano, que é um perímetro urbano muito grande, olhos de água, lagoinha e 

vale lobo mas que os índices habitacionais não são assim tão grandes quanto isso. Portanto estes senhores desta 

AUGI são 27, pelo PDM só lá podem fazer 15 fogos. Estão á espera que o PDM seja alterado. Mas o PDM na 

prática é assim que enquadra. Como espaços de reconversão urbanística. No perímetro urbano é a classe de 

espaços que lá existir dentro.” 

Câmara Municipal do Barreiro: S/I 

 

CCDR-LVT: As disposições dos PDM da AML para a regularização das AUGI são diversas, porque também o são 

os territórios e as estratégias estabelecidas pelos vários municípios. 

 

5. QUE ESTRATÉGIAS PODERIAM/DEVERIAM VIR A SER DESENVOLVIDAS VISANDO A SOLUÇÃO DESTE 

PROBLEMA? 

 

Câmara Municipal de Lisboa: A Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, deveria prever o enquadramento da legalização 

das construções, sem necessidade de título de reconversão, nas situações onde não há necessidade de 

regularização ou reconfiguração cadastral e o local dispõe das infraestruturas urbanas adequadas. 

A Lei deveria expressamente prever a possibilidade de, através de regulamento municipal, os municípios virem a 

definir critérios mínimos para a legalização das construções, desde que salvaguardados os princípios da 

salubridade e segurança das edificações. 

A Lei deveria também equiparar, para efeitos de expropriação, as AUGI delimitadas a Áreas de Reabilitação 

Urbana, com operação urbanística sistemática, agilizando a possibilidade de intervenção dos municípios, nas 

situações de inviabilidade de reconversão ou quando a reconversão implique ações de reestruturação urbana de 

maior peso. 

A Lei deveria apenas mencionar o prazo para a delimitação das AUGI por parte dos Municípios, mas não deveria 

apontar um prazo para a emissão dos títulos de reconversão. Sendo que este último tem estado sempre na base 
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dos sucessivos adiamentos, previstos nas sucessivas alterações à Lei, sem que até agora nenhum dos prazos 

legais tenha-se mostrado suficiente. 

Essa insuficiência de prazos liga-se diretamente com duas tipologias de dificuldades: as urbanístico-

administrativas e as financeiras. 

A marcação de um prazo legal para a reconversão dos Bairros só faria sentido no âmbito de um programa especial 

de regularização das AUGI, associado a um programa de financiamento específico. 

 

Câmara Municipal de Mafra: Simplificação de procedimentos e criação de mecanismos de compatibilização com 

outros regimes legais e com os IGT. 

 

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira: A câmara municipal de Vila Franca de Xira, tem desenvolvido uma 

relação de grande proximidade com as comissões e os proprietários, disponibilizando toda a colaboração solicitada 

no sentido de se encontrar as soluções para o avanço dos processos de reconversão. 

Conforme já referimos, a solução que facilitaria os processos de reconversão que estão a decorrer neste município, 

seria a possibilidade da planta de síntese do estudo de loteamento elaborada e aprovada pela câmara municipal 

servir de instrumento para a retificação das descrições junto da conservatória do registo predial. 

De acordo com o que já foi indicado, tanto a revisão do Plano Diretor Municipal como a proximidade que a câmara 

municipal tem com os interessados tem sido a chave para já esteja concluída a reconversão de 71% das AUGI do 

Concelho. 

 

Câmara Municipal de Loures: A EMAUGI, em definitivo, terá de assumir uma reestruturação interna, a qual não 

podendo ser profunda será a possível, com o objetivo de priorizar a RIM e garantir um acompanhamento eficaz 

dos processos de reconversão particulares, por forma a garantir a rápida apreciação/conclusão de processos 

prioritários, mas, também, a concretização de ações que de forma mais ou menos direta possam contribuir para o 

êxito da reconversão.  

A EMAUGI tem excelentes profissionais, muito especializados na temática das AUGI, bem preparados para prestar 

um contributo válido na concretização destes objetivos.  

A organização da Unidade Orgânica está a ser pensada de modo a garantir um reforço do trabalho em equipa e 

assegurar uma relação de interajuda, em que se pretende destacar o que cada uma tem de melhor para oferecer. 

Nesta fase, continua a afigurar-se como estratégico avaliar novas abordagens à problemática das AUGI e AIRU 

que passam pela reflexão sobre os instrumentos disponíveis, que permitam uma intervenção mais abrangente no 

âmbito da reconversão, por um lado, para se atingir níveis de requalificação e valorização mais exigentes, por 

outro, para capacitar a reestruturação de núcleos deprimidos, considerando o novo Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN 2014-2020). Este será um trabalho de parceria com outras unidades orgânicas do 

Município para o qual também nos propomos cooperar. 

 

Câmara Municipal de Setúbal: Implementação e compatibilização dos estudos de reconversão com os 

instrumentos de gestão territorial; maior conhecimento relativo à dimensão e características do tecido urbano a fim 

de estabelecer programas de incentivo à requalificação do espaço público; Estabelecimento de ações de apoio à 

valorização do parque construído e de operações urbanísticas; Articulação entre as diferentes entidades que 

intervêm no processo administrativo, nomeadamente câmaras municipais, conservadores do registo predial e 

finanças; Criação de circuito para controlo das transmissões a fim de limitar o surgimento de “novos” lotes/parcelas, 

nomeadamente os processos de usucapião em áreas delimitadas como AUGI’s; Lançamento de programa 

específico para as AUGI’s, à semelhança dos mecanismos da reabilitação urbana com protocolos entre a 

administração central e as autarquias a fim para que estas possam intervir financeira e tecnicamente  

 

Câmara Municipal da Moita: S/I 

 

Câmara Municipal de Palmela, segundo o Arquiteto Pedro Chula: “Por um lado, apoia completamente todas as 

comissões que estão em funções, no sentido de aqui, estamos completamente disponíveis, todos os dias, para 

reuniões, para acompanhamento, para o que seja preciso, do ponto de vista técnico completamente disponível 

para ajudar. Fez uma coisa há 3 anos, sim foi no início deste mandato, foi 6 meses depois do senhor presidente 

ter tomado posse, foi umas alterações a nível do regulamento de urbanização e de edificação e também do 

regulamento de taxas. No regulamento de urbanização e edificação agilizou bastante a nível dos processos de 

legalização das construções, no sentido de isentar a entrega de vários projetos, de projetos de especialidade que 

não fazem falta para a legalização, não é que não façam falta, é que não tem utilidade do ponto vista técnico de 

análise e portanto também se torna mais barato para as pessoas não terem de mandar fazer esses projetos. A 

nível das taxas reduziu substancialmente as taxas para os processos de reconversão das AUGI nos loteamentos, 



95 
 

desde as taxas da entrada logo do processo até às taxas de emissão de alvará, taxas de infraestruturas. Aí houve 

reduções grandes de 50 a 70 % exatamente para incentivar a que não fosse essa questão financeira o principal 

obstáculo a que estes processos cheguem ao fim, porque quando chegamos á fase de emissão do alvará, quando 

as AUGI chegam a essa fase, significa que já gastaram rios de dinheiro para trás a fazer obras, a fazer projetos e 

tudo isso. E tivemos aí uma AUGI que teve quase dois anos já com obras feitas e tudo, só a andar a reunir dinheiro 

para pagar o alvará à camara, e portanto a câmara aí também teve essa visão e essa atenção, que são atenções 

muito simpáticas de reduzir taxas, de simplificar processos administrativos.” 

 

Câmara Municipal do Barreiro, segundo o Arquiteto António Pardal: “Estratégias, eu penso que o que estamos 

a fazer aqui no Barreiro é adequado. Foi passar a filosofia das AUGI, que tem sido um pouco organizem-se, tratem 

do vosso problema, apresentem cá as coisinhas que a gente aprova e vocês fazem tudo, tem sido essa a postura, 

só que atingimos um ponto em que as que se conseguiram reconverter conseguimos e as que não se 

reconverteram, não se vão reconverter nos mesmos moldes. Porque toda a gente já sabe o que é uma comissão 

de proprietários, as confusões, as trabalheiras, e as pessoas não estão para isso, aqueles que se meteram já estão 

fartos e não se metem noutra, os que assistiram às assembleias não se vão chegar à frente, portanto a acrescer 

a estas dificuldades financeiras, à um bocado o desligamento do processo. Têm de ser as autarquia a chegar-se 

à frente, em termos de procedimentos. O que nós estamos a fazer no Barreiro, dentro do que é o panorama da 

legislação atual e que é a realidade atual, penso que será o caminho mais indicado, mudamos as AUGI que 

estavam só na modalidade de reconversão por iniciativa dos particulares para iniciativa municipal com o apoio da 

administração conjunta como estavam todas nos anos 80, estamos a voltar atrás. E as autarquias têm um papel 

mais interventivo na reconversão, é inevitável, que seja a executar a obra, como apoiar projetos. É fundamental 

que haja uma comissão de proprietários, porque a tal ligação, o contacto com as pessoas, seja para fazer contactos 

de urbanização, seja para ter a lista dos proprietários, seja para registá-las no conservatório, porque eles é que 

conhecem a realidade deles, dos vizinhos, de quem é dono daquilo e do outro, nós não temos esse conhecimento, 

e é uma tarefa árdua e nem temos meios para isso, para andar atrás e na pesquisa de cadastros. Portanto com o 

apoio da administração conjunta é fundamental uma intervenção cada vez maior das autarquias e as autarquias 

chamarem a si, para resolverem o problema de uma vez por todas (combater a inércia das pessoas), porque senão 

daqui a 20/30 anos ainda cá estamos. Isto era um fenómeno dos anos 70/80, e os proprietários dos lotes estão a 

ficar muito idosos e a falecer, e os lotes estão a ficar para os herdeiros, e os herdeiros estão se nas tintas para os 

lotes, porque moram noutro sitio, porque era um assunto que era do pai e não era deles, e as pessoas têm a sua 

vida e não querem andar atrás de uma coisa que só lhes dá despesa, portanto em termos de interesse dos próprios 

proprietários, para a reconversão é outro fator que está a acontecer agora. Em que os lotes já não são do primeiro 

comprador, já são de uma segunda geração, ou seja, que não tem o mesmo interesse. Uma das coisas que traz, 

não é retrocesso, mas ao processo de reconversão, é massa crítica, é o facto de pessoas que vivem na AUGI, ou 

seja, os nossos processos de reconversão, aqueles que se resolveram mais rápido, com comissões a quererem 

intervir, com pessoas interessadas em querer reconverter, eram as AUGI mais habitadas, ou seja as pessoas 

moravam lá, sofriam o problema na pele, e mexeram-se para reconverter. As AUGI que têm menos população, as 

pessoas não moram lá, começam a interiorizar que não podem fazer lá nada, estão-se nas tintas para o processo 

de reconversão, portanto quanto menos massa crítica, quanto menos pessoas a habitar numa AUGI mais difícil é 

o processo de reconversão, este é o meu ponto de vista. Uma das coisas que a lei das AUGI vem piorar, esta 

ultima versão, nesse sentido é vir acabar com o licenciamento provisório, que seja, o alvará de licenciamento para 

que a pessoa possa construir a sua casa, tem o terreno, a AUGI já tem o projeto de loteamento, sim senhora, já 

podes construir, era mais uma pessoa a morar lá, era mais uma pessoa a querer resolver o seu problema, a atual 

lei das AUGI vem acabar com isso. Desapareceu a figura de licenciamento, só admite legalizações. O que é que 

acontece, não se pode construir, então não quero saber, fica lá o terreno, e depois não se reconverte, das duas 

uma, ou é para reconverter ou não é para reconverter, e se é para reconverter e se é considerado uma área urbana 

é para deixar construir, e este tipo de coisas do meu ponto de vista a ultima alteração legislativa vem bloquear 

mais o processo, tenho conhecimento de alguns municípios que através de pareceres jurídicos continuam a 

licenciar, não sei, quanto mais pessoas tiverem numa AUGI, mais interesse há. E cá no Barreiro temos esse 

paradigma, certas AUGI que tinham ponto de ligação conseguiram reconverter-se, mas como são zonas muito 

povoadas, as pessoas mexeram-se as coisas aconteceram e reconverteram-se as AUGI, se formos para zonas 

mais rurais, em que as pessoas só vão lá ao fim de semana fazer uma patuscada, e ter a horta, e não podem 

construir, não vivem lá, os processos não andam, não há interesse das pessoas. 

Existem também algumas segundas gerações que têm interesse em ficar na zona e em habitar em AUGI na 

casa/terreno dos pais, mas lá está, estamos a tentar reativar os processos para ver se consegue, sem viabilidade 

de construção, que as pessoas aguardam mais 3/4/5 anos e nunca mais lá aparecem, desistem. Enquanto se 

fosse permitido já construir, existindo um plano de ordenamento do ponto de vista urbanísticos aquela construção 
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não cause constrangimento à reconversão que era o que acontecia. Havia um plano de pormenor não era eficaz, 

um projeto de loteamento, a pessoa era dada a implantação e viabilizava a construção, pagava as taxas de 

construção, a componente das infraestruturas e ficava a pagar em prestações, à medida que a malta ia construindo 

ia-se juntando dinheiro, passado uma década ou duas começava-se a fazer as obras, agora não se permitindo 

construir as pessoas acabam por se cansar, desistem e vão embora.” 

 

CCDR-LVT: Num quadro de excesso de oferta de habitação e onde a Lei de Bases e o RJIGT vem penalizar o 

aumento dos espaços destinados a habitação, a estratégia a adotar deverá sempre ser equacionada no quadro da 

realidade municipal. 

As AUGI devem ser assumidas como um passivo territorial, herança de uma realidade onde a oferta de habitação 

era escassa, que deve ser resolvido ponderando as efetivas necessidades e não “premiando” a especulação. Ou 

seja, deve ser imposto um limite ao número de lotes por proprietário (1 ou 2 no máximo), e as áreas sobrantes 

devem ser destinadas à criação de espaço público. 

 

 

6. OUTROS COMENTÁRIOS QUE ENTENDAM PERTINENTES/RELEVANTES. 

 

Câmara Municipal de Lisboa: Os processos de reconversão concluídos foram de iniciativa municipal, os quais 

permitiram dar uma demonstração de iniciativa positiva, servindo de exemplo a prosseguir, por outro lado, foram 

processos geridos com a assunção clara dos custos da intervenção física, mas sobretudo sociais, e de justiça 

atendendo a que se trataram de promessas assumidas politicamente desde meados dos anos 80. 

 

Câmara Municipal de Palmela, segundo o Arquiteto Pedro Chula: “Os municípios pensarem sempre mais além, 

não acharem que o alvará de loteamento é o essencial era muito importante pensarem que em alguns casos são 

autênticas cidades que estão a nascer, autênticos núcleos urbanos. E deveria de haver uma série de preocupações 

do núcleo urbano, de vivência das comunidades, de ordenamento do território, de criação de uma série de usos 

desde habitação a uso terciário, devia haver essa preocupação de fazer crescer esses núcleos urbanos com 

qualidade de vida para quem lá vai. E a lei das AUGI não obrigando, devia ter umas orientações, aconselhar, ter 

algo lá em que as pessoas ficassem a pensar nisso, por isso é que digo que a lei das AUGI é pouco ambiciosa. 

Temos o resto da legislação ao nível do ordenamento do território que já traz orientações neste sentido, mais 

modernas, e mais sustentáveis, e a lei das AUGI não acompanha. Depois a maioria destas comissões de 

moradores são pessoas de idade já avançada portanto que também naturalmente estão é preocupados em 

resolver isto o mais depressa possível, querem é o alvará. As pessoas que lá moram também tendem a ser pessoas 

com idade mais avançada. E essa oportunidade passa, os técnicos poderiam trazer alguma inovação, alguns 

técnicos também não estão preocupados com isso, e por isso essa ideia não vingou.” 

 

CCDR-LVT: A CCDR-LVT não tem valores precisos e atuais sobre os processos de regularização de AUGI na 

AML. 

- Em 1995, após a publicação da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, a então DGOTDU, atual DGT, solicitou às 5 

CCDR a recolha de informação, nas respetivas áreas de intervenção, sobre AUGI. As CM da região prestaram 

informação que foi remetida àquela DG. 

- Uma vez que a Lei 91/95 e alterações subsequentes [Lei nº. 165/99, de 14.09, pela Lei nº. 64/2003, de 23.08 

(republicação integral), pela Lei n.º 10/2008, de 20.02 e pela Lei n.º 70/2015, de 16.07] cometiam a iniciativa de 

desenvolver dos processos às CM ou aos proprietários, a CCDR-LVT não acompanhou a maioria das situações. 

- De referir que na década de 90 foram publicados a maioria dos PDM da região, pelo que as operações de 

loteamento visando a regularização de AUGI não careceram de apreciação da CCDR. Relativamente à elaboração 

de planos de pormenor, visando a regularização dessas situações, verifica-se que a CCDR acompanhou alguns, 

maioritariamente dos concelhos de Sintra, Vila Franca de Xira e Seixal. 

- A ocupação dessas áreas era sobretudo com moradias unifamiliares de habitação própria, algumas com alguma 

atividade associada (oficina, comércio, etc.), sendo que em quase todos os casos existiam muitas parcelas 

desocupadas, propriedade do mesmo individuo. 
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Anexo 2 – Entrevista à Câmara Municipal do Barreiro a respeito da AUGI 14-I Penalva Norte 

 

 

 

CASO DE ESTUDO 

Este interesse pela temática AUGI deve-se pelo facto de eu própria morar numa, nomeadamente na 

AUGI 14-I Penalva Norte, Barreiro, tendo por isso escolhido a mesma como caso de Estudo. 

OBJETIVO 

Considerando todo este fenómeno, procura-se interpretá-lo num caso de estudo, ou seja, de que modo 

se encontra o processo de legalização/requalificação da AUGI 14-I Penalva Norte, quais são as 

dificuldades que estão a ser sentidas tanto por moradores como pela autarquia e que estratégias estão 

e poderão vir a ser desenvolvidas com vista à sua solução. 

Assim sendo, estabelece-se um breve conjunto de questões. 

QUESTÕES 

1. QUAL A DIMENSÃO DA AUGI 14-I PENALVA NORTE? 

Nomeadamente: 

- Número de habitantes, área [m2], número de edifícios/alojamentos e modelo de reconversão; 

- Qual o uso dominante (moradia ocupada pelo proprietário ou moradia arrendada). 

 

Resposta disponibilizada via PowerPoint. Restantes perguntas foram esclarecidas com o Arquiteto 

António Pardal. 

 

2. COMO SURGE ESTA AUGI E QUAIS AS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURAIS DOS SEUS 

MORADORES? 

 

Arquiteto António Pardal: “Temos AUGI com população mais envelhecida, a Penalva mesmo assim, 

apesar de haver, aliás a população toda do Barreiro, de acordo com os censos, é toda uma população, 

já de si envelhecida, a Penalva também, embora haja muita gente de meia-idade e malta com filhos. 

Digamos que é mais mista se formos para zonas como fonte do feto, bairro da liberdade, a rua da 

machada, essas aí ainda são mais envelhecidas, a Penalva penso eu que não tanto”. 

 

3. QUAIS AS RAZÕES PARA AS DIFICULDADES NA SUA LEGALIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO? 

 

Arquiteto António Pardal: “A questão das Penalvas [Penalva Norte e Penalva Sul], a questão principal 

é uma dificuldade que é transversal a todas as AUGI, quando o processo de reconversão começou 

estávamos no auge do mercado imobiliário. Em termos de economia tudo a correr bem, os bancos a 

emprestar dinheiro e a base de sustentação das AUGI, a da reconversão, era um bocado feita de 

acordo com o mercado imobiliário. Ou seja, as pessoas tinham perspetiva de, por exemplo, uma pessoa 

tinha um terreno grande, divide em 2 ou 3 lotes, segundo os índices do PDM, e conseguia com a venda 

do lote, face às despesas de reconversão do total do terreno, uma pessoa ainda conseguia algum lucro, 

isso era o mecanismo impulsionador das AUGI. A partir de mais ou menos de 2010 com a entrada da 

crise, tanto o mercado económico como o mercado imobiliário, o paradigma mudou completamente, 

aquilo que era a perspetivas das AUGI em que os proprietários queriam sempre dividir no máximo os 

seus lotes de terreno perdeu-se. Ou seja, estes proprietários dos lotes maiores foram os que 

fomentaram a paragem do processo de reconversão, porque o que é que eles começaram a ver, emitir 

o alvará de loteamento e pagar o IMI sobre cada um dos lotes, que não é pouco. Vamos supor um caso 

AUGI:14-I PENALVA NORTE 
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de uma pessoa que tenha 10 lotes, 300 euros por ano de IMI são 3000 euros. Acrescido ao facto de 

ter uma série de lotes que com o mercado atual não os conseguia vender, pronto é insuportável. Não 

estamos a falar de empresas, nem empresas de construção nem de investidores, estamos a falar de 

pessoas comuns, com um ordenado normal, uns mais altos outros mais baixos que não conseguem 

fazer face a este tipo de situação. Portanto a principal dificuldade que surgiu nas AUGI, entre as quais 

a Penalva, foi esta, foi o paradigma mudou completamente com a questão da crise, porque por 

exemplo, AUGI que tínhamos, AUGI mais pequeninas em que o proprietário tem um lote e vive lá, etc, 

a coisa mantém-se, o que veio agravar foi o aumento do desemprego e as questões das dificuldades 

económicas nas AUGI maiores. O que veio agravar foi a questão do mercado imobiliário que estoirou 

completamente, e as pessoas não conseguem vender um lote, é complicado vender uma urbanização, 

quanto mais numa AUGI, e do que se consegue vender é quase oferecido, é muito complicado, e foi 

isso que veio travar os processos de reconversão. Aquilo que nós estamos a fazer agora, no sábado 

vai haver assembleia, para se tentar preencher novamente os corpos sociais que estavam 

demissionários. 

Diana: Eles destituíram-se… 

Arquiteto António Pardal: Sim sim, eles colocaram os lugares à disposição e como não apareceu 

ninguém, portanto a AUGI digamos que está congelada e o que se vai tentar fazer é reativar a comissão 

e reativar o processo de reconversão nuns moldes diferentes. Ou seja, a câmara em dezembro de 2014 

alterou a modalidade de reconversão, todas as que eram só de iniciativa dos particulares, passamos 

para iniciativa municipal com o apoio da administração conjunta. Que a gente já estava a prever este 

cenário, e isso permite uma maior intervenção da câmara, mediante o contrato de urbanização acertar 

entre as partes, como previsto na lei, permite à câmara fazer novos projetos de loteamento, ser a 

câmara a assumir os projetos, de loteamento e das infraestruturas, permite ser a câmara a lançar as 

obras de urbanização com iva mais baixo, tem uma série de vantagens. E a comissão para dar apoio 

à câmara, portanto aquilo que se tem falado, é reativar o processo de reconversão em moldes 

diferentes ou seja, falar com cada um dos grandes proprietários para, não querendo dividir o terreno 

em vários lotes. Ou seja, o que vai fazer com que se faça menos infraestruturas também, que o facto 

de estar a criar novos lotes, obrigava a criar novas ruas, novos acessos, novas infraestruturas, portanto 

a intenção é reduzir, é infraestruturar os arruamentos que lá estão e as propriedades ficarem 

exatamente como estão e isso vai reduzir muito o encargo com as infra estruturas. A outra situação 

impulsionadora agora é que o município vai executar o saneamento doméstico praticamente as AUGI 

todas. A câmara candidatou-se a fundos comunitários no âmbito do PO SEUR. As candidaturas foram 

aprovadas, portanto temos, salvo erro, no total perto de 3 milhões de euros para investir em 

saneamento, portanto a câmara vai fazer o saneamento das duas penalvas, da Vila Ribeiro, da Baixa 

da Penalva, são estas 4 augis. Depois vamos fazer também Bairro da Liberdade, Fonte do Feto, Quinta 

Francisco Rodrigues e Doutor Jorge Gonçalves. A candidatura não era específica, aliás não era para 

AUGI’s, era para complemento de redes domésticas, de zonas consolidadas, etc, e nós aproveitámos 

e as candidaturas foram aprovadas. Portanto já é um mecanismo impulsionador, já é uma redução de 

despesa a ser o município a avançar com a rede doméstica, e o facto de se avançar com obras é 

dinamizador de as pessoas começarem a ver acontecer e na mesma sequência dessas obras poderem 

já avançar com outras também. Por exemplo tudo o que é enterrado, começar a fasear as obras de 

loteamento e é o que se está a fazer neste momento. Porque uma das dificuldades das AUGI é o 

desgaste dos processos de reconversão, os processos de reconversão começaram à mais de 10 anos, 

não tanto por questões administrativas, mas mais dificuldades físicas, não haver pontos de ligação de 

infraestruturas de saneamento ou pluviais. Por exemplo nas penalvas com a instalação de um sistema 

complexo para a drenagem das águas pluviais, ou seja não eram processos simples de apresentar 

projetos, aprovar projetos, fazer obra e ligar ao esgoto, acontecia tudo, chegava á fase de ligar o esgoto 

e não havia esgoto e isso foi um dos motores que dificultou a reconversão e que fez a coisa demorar 

mais no tempo. Pronto e o facto de começar com essas obras já vai fazer com que se dinamize muito 

mais a questão para além de reduzir custos não é. Outras questões de nível administrativo, por força 

exterior, há sempre um grão de areia aqui e ali, mas as dificuldades foram essas, questões de crise 

económica daquilo que era o âmbito de reconversão das AUGI que mudou completamente, e é agora 

o, do meu ponto de vista nós estamos a voltar aquilo que era os anos 80. Nós no barreiro tínhamos 

antes da lei das AUGI, tínhamos uma metodologia, o regulamento que estipulava a forma de pagamento 

das infraestruturas, os projetos os encargos, quando se reunia 100% o valor da obra, avançava-se com 
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a obra e nós estamos a voltar um pouco a esses tempos, fazer os projetos daquilo que lá está e uma 

das coisas que temos falado com os proprietários é a gestão das AUGI ser feita na câmara, em vez de 

as pessoas irem pagar à AUGI vão à camara, sempre dá mais credibilidade, por causa daquela suspeita 

do que é que os fulanos da AUGI estão a fazer com o dinheiro, onde está o dinheiro, e não sei o quê. 

Assim, se ficar regulado pela câmara permite o quê também, à medida que se for juntando dinheiro vai-

se fazendo, vai-se fazendo as coisas faseadas, que era o que acontecia nos anos 80”.  

 

4. QUE ESTRATÉGIAS PODERIAM/DEVERIAM VIR A SER DESENVOLVIDAS PARA ESTE CASO? 

 

Respondida anteriormente. 

 

5. OUTROS COMENTÁRIOS QUE ENTENDAM PERTINENTES/RELEVANTES. 

 

Arquiteto António Pardal: “Não, o caso da Penalva norte tem mais facilidade de ser feita a 

reconversão que a Penalva Sul por causa das pluviais porque praticamente a Penalva Norte não 

precisa das bacias de retenção. No sector poente liga à boca do lobo que vai para a mata da machada, 

no sector nascente há uma vala que vai na direção do concelho da moita é muito residual aquilo que 

estava previsto em encaminhar para as bacias. Do ponto de vista do saneamento também tem ponto 

de ligação e agora com a questão da candidatura vai ser tudo ligado portanto tem mais que pernas 

para andar, o tal obstáculo físico de não se conseguir fazer infraestruturas, na Penalva norte, 

praticamente não existe, é uma questão mesmo de dinheiro e de fazer obras. Para além da revisão de 

projetos de acordo com parâmetros atuais”. 
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Anexo 3 – Entrevista a moradores da AUGI 14-I Penalva Norte 

 

Nome Idade Profissão 

Entrevistada 1 (E1) 75 Reformada (ex-logista; ex-costureira) 

Entrevistado 2 86 Reformado (ex-motorista) 

Entrevistado 3 79 Reformado (ex-operário fábrica de explosivos) 

Entrevistada 4 71 Reformada / Gerente de Café 

 

I – História de Vida 

1. Antecedentes 

1.1.Percurso profissional e residencial até ir residir numa habitação de génese ilegal? 

E1: “Antes de vir para aqui, morei na Telha (mais central ao Barreiro) até aos 24 anos, mas nasci aqui. 

Vivi aqui até aos 9 anos e depois fui morar com os tios até aos 24 anos. Depois de me casar é que vim 

viver para aqui. Era costureira, e ao fim de 17 anos depois abri o meu negócio, porque já não ia arranjar 

emprego e o miúdo estava doente, então trabalhava aqui. Que acabou quando o meu marido ficou 

doente”.  

E2: “Olha, nasci na Penalva e vivi na Penalva, vivo cá desde sempre, nasci lá nas Vilas da Serra, depois 

passei para onde é o Mané Coentro, e tenho vivido sempre aqui na Penalva, nasci cá, cá fiquei. E 

construí a casa por volta de 1970. O meu trabalho era motorista”.  

E3: “Sou reformado da sociedade portuguesa dos explosivos. Sempre vivi aqui, quando casei fui viver 

7 anos para Palmela até fazer aqui a casa, eu andava a trabalhar de noite e de noite e de noite, deu-

me muito jeito para a minha vida, mas também era muito trabalho”.  

E4: “Eu trabalhava numa serralharia e nasci em Lisboa e fui criada nas covas de coina e depois casei 

e vim para aqui, já moro aqui à 40 e tal anos”. 

 

2. Motivação 

2.1. Porque decidiu construir uma casa na informalidade? 

2.2. Razão porque escolheu o local 

 

E1: “Construí a casa a aqui porque era aqui que tinha terreno, era daqui e tinha aqui terreno, não ia 

comprar terreno noutro lado, porque herdei o terreno”. 

E2: “Tenho vivido sempre aqui na Penalva, nasci cá, cá fiquei”. 

E3: “Porque tinha o terreno, o terreno era meu, mas mesmo assim não fiz onde eu queria, que eu queria 

construir a casa ali à borda da estrada e não me deixaram, havia a lei dos 30 metros”.  

E4: “Olha nem te sei explicar, estabeleci-me e vim para aqui”.  
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3. Infraestruturas 

3.1. Que infraestruturas possuí? 

Água: Esgotos: Energia Elétrica 

Rede Municipal E2, E4 Coletor  Tem E1, E2, E3, E4 

Poço E1, E2, E3 Fossa E1, E2, E3, E4 Não tem  

Fontanário  Outro   

 

4. Futuro da Habitação 

4.1. Qual imagina que será o destino da habitação (herdada por filhos para moradia própria, vendida, 

arrendada, transformada para serviço [lar, infantário, etc.]) ou outro? 

E1: “Vai ser herdada, eu em vida não vou vender nada, quando eu morrer, é o meu filho que herda, o 

resto já é com as gerações. Para mim já não, agora as gerações e as vindouras é que sabem”.  

E2: “Acho que a habitação, é uma resposta que nem sei o que dizer, isso depende da Gracinda, penso 

que não necessitaram de a vender. Isto aqui é casa de habitação, penso que será sempre casa de 

habitação”. 

E3: “Ei sei lá qual é o destino, o destino é o César que lhe dá. A pessoa enquanto está viva tem uma 

ideia, depois sabe lá”. 

E4: sem resposta.  

4.2. Em termos familiares, qual é para si, a maior preocupação na questão da legalização/requalificação 

das habitações?  

E1: “É deixar tudo legalizado”.  

E2: “Era termos cá os esgotos, o saneamento e ver isto resolvido. Agora no sábado há ali uma reunião 

para se juntar a comissão para se poder levantar o dinheiro que está no banco, está o dinheiro no 

banco e ninguém… e não se pode levantar, e se não houver uma comissão para levantar o dinheiro, 

para se depositar na câmara, a câmara é que vai fazer isto, segundo o que eles disseram. Que é com 

os fundos comunitários, acho que é um milhão de euros, só para os esgotos, mais nada, só para abrirem 

a vala, meter o coletor e ligar-se depois as fossas ao coletor. Isto para mim chega, já não estou desposto 

a chatear-me muito com isto, e eu tenho lá 700 contos, paguei 700 contos, e eu nem sei onde é que 

eles andam. Dizem eles que está no banco, não sei se está, senão está, é para passar do banco para 

a câmara, para a câmara ir fazer a vala central e meter um coletor e mais nada, o dinheiro que lá está, 

está pago, já não volta para a gente, ninguém pode mexer sem uma comissão para a AUGI”.  

E3: “É deixar tudo legalizado para o meu filho”. 

E4: “Pois não tenho, a respeito de dinheiro já lá está, é só ligar ali [saneamento] e fica tudo resolvido”. 

 

II- Posição face à Administração 

5. Opinião face à Administração 

5.1. Qual a opinião sobre a atitude e a ação da Câmara/Técnicos/Junta de Freguesia relativamente ao 

bairro? 

E1: “A minha opinião é que metam aqui os esgotos, que façam as infraestruturas que, pelo menos o 

esgoto, porque água, telefone e luz já cá há, gás já cá á, só não temos metido porque isso é muita 

dinheiro. Eles tem uns fundos europeus que só pagam um milhão, são 85% que eles pagam, o resto é 

com a gente e com a câmara. Como a gente tem lá dinheiro, eles disseram que a gente entre as AUGI 

só íamos pagar 150 mil euros, são 30 000 contos, ora já viste entre tantos, com o dinheiro que lá temos 
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deve chegar, porque o presidente estava a dizer, eles fazem o buraco, no fim do buraco estar feito, se 

quiserem lá meter mais qualquer coisa aproveitam, pelo menos o gás e isso, aproveitam, foi o que ele 

disse, agora no sábado vamos lá a ver”. 

E2: “A minha opinião é que pelo menos do que eles me disseram ali, é que estou convicto que eles 

seguem com isto para a frente, agora se seguem ou não. Eles dizem que fazem, mas desde 95, com o 

decreto de lei que saiu em 95, os municípios cessaram as feitorias para esgotos, as melhorias nos 

locais, eles colocaram-se de parte, há dois anos já era para ter vindo dinheiro comunitário e eles 

sentaram-se na secretaria a fumar um cigarro e a beber um uísque e quando se lembraram já chegaram 

tarde, então este ano não sei se será assim ou se não”. 

E3: “A minha opinião é contrária a tudo aquilo que eles fizeram, eles levaram-me o dinheiro e não 

deixaram arrancar a AUGI, não posso estar satisfeito”. 

E4: “Olha não têm ligado importância nenhuma à gente, porque eles até já me mandaram uma carta 

para ir fazer a ligação dos coletores, sabendo que a gente não tem esgotos, mandaram uma carta, a 

mim e ao Manuel, chegamos lá e disseram que não sabiam”. 

  

6. Mobilização para o processo de recuperação 

6.1. Qual a sua opinião sobre a comparticipação nas infraestruturas? 

E1: “Bom a minha opinião assim como está, mas dantes eles não tinham isto, isto foi resolvido agora 

porque as pessoas não tinham dinheiro, pois, a maioria das pessoas é só reformados, já velhos, com 

reformas de 200 e poucos euros, ninguém tinha como pagar o dinheiro que eles estavam para aí a 

pedir, e então que seja pelos fundos ou que seja pela câmara, a gente precisa é cá das coisas feitas”. 

E2: “Eu acho bem que todos paguem, que é um bem comum, mas que a câmara que faça e que a 

gente comparticipe com qualquer coisa, como já estamos a comparticipar, eu já lá tenho 700 contos, e 

há lá outros que têm muito mais”. 

E3: “A minha opinião é eu ter que pagar aquilo que tenho de pagar, eu não estou a querer obras sem 

pagamento, agora como, eles levaram-me 9512 euros, não fizeram nada, agora a câmara diz que a 

candidatura que vem dava para 85% do custo das obras, ora eu tinha a pagar 112 mil euros no total, 

se agora a camara tem uma candidatura de 85% eu já tenho pouco que pagar, já me vai dar pouco, se 

as coisas forem reais, agora se as coisas não forem reais, não sei o que é que me vai aparecer”. 

E4: “Eu acho que deve ser a câmara a pagar, porque a gente dá deu o nosso dinheiro, para eles 

fazerem e eles nunca fizeram nada”. 

 

6.2. Como considera que os encargos de urbanização devem ser repartidos (câmaras/moradores)? 

E1: “Pois, tem de ser a câmara, a câmara é que tem de pedir o dinheiro, isto não podem ser só os 

proprietários só a pagar, agora, nem pensar. Podia haver um ou outro que tem só um lotezinho, agora 

os outros não, que isto era muita dinheiro, ora eu tinha 62 mil euros para pagar, onde é que eu ia 

buscar, com a reforma que tenho, onde é que eu ia buscar 62 mil euros. Assim, como eles disseram 

acho bem, porque nós já temos dinheiro que dê para pagar as nossas partes, dizem eles, e se não der, 

que eles tinham dito, era que a câmara comprometia-se a fazer e depois as pessoas iam pagando 

conforme podiam, mas tinham anos para pagar. Esses fundos eles garantiram que houve lá um que 

disse, porque falou-se, foi em 92 que pensaram fazer, fizeram para aí levantamento que era disto, mas 

em 95, os que tinham pedido fundos sim, a partir de 95 cancelaram os dinheiros comunitários, e então 

houve quem dissesse que os dinheiros que vieram eles apresentaram noutra coisa, e que o presidente 

e o arquiteto disseram que isso era mentira, porque nós somos fiscalizados, temos uma comissão 

europeias que fiscaliza estas coisas e que temos de apresentar, porque eles também não vão dar o 

dinheiro todo de uma vez, uma pessoa tem de informar, vai-se apresentando o trabalho e eles vão 

vendo o trabalho. Para irem dando o dinheiro. Eles descuidaram-se a candidatarem-se, e agora 

receberam novas ordens e voltaram a candidatar-se. Agora é que vieram apresentar que estava 
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garantido, porque isto são 4 AUGI. O dinheiro é destinado para 4 AUGI, mas como ninguém se entende, 

decidiram fazer reuniões diferentes, é muita balburdia, gente também tão parva”.  

E2: “A câmara tem de contribuir, se a câmara não contribuir não se faz nada”.   

E3: “A câmara é que tem de pagar, eles é que se candidataram, esse dinheiro é deles, a gente a ir 

eleger uma comissão para passar o dinheiro que a gente pagou para a AUGI, para a câmara, que é 

para a câmara concluir os trabalhos, além dos 85% que eles têm de candidatura, mais aquele dinheiro 

para completar, embora que tenha de por mais algum, há pessoas que não pagaram o total, eu também 

estou a contar ter de por mais algum, se é como eles dizem, senão mentiram, eu estou habituado só 

às mentiras deles, primeiro o Rui lobo disse que era 80% depois o presidente é que disse que era 85%”. 

E4: “Secalhar sim”. 

6.3. Que outros problemas/obstáculos vê na resolução deste tipo de bairros? 

E1: “É a questão financeira, também há muita gente que complica, também as pessoas que complicam 

muito é por causa do dinheiro. No início havia pessoas que tinham de pagar 1500€ [por mês], quem é 

que tinha dinheiro? Só quem tinha algum, com as reformas não podia ser de maneira nenhuma. Porque 

a câmara do Barreiro, não faz nada sozinha, porque estas coisas pertence à camara fazer tudo. E 

depois nós temos de pagar uma taxa dos coletores, mas isso é em todo o lado, a gente só pagava as 

ligações à nossa rede. Eles põem a rede, poem a canalização, é como a água, eles levam dinheiro, 

porque têm de ir cortar o cano e fazer coisas e estender para aqui para fazer a ligação, é isso que a 

gente tem de pagar. E nos outros concelhos, e há concelhos que não se paga nada, o Ribeiro diz assim, 

‘é uma roubalheira daqui, eu não percebo nada desta câmara, a minha terra uma aldeia pequenina no 

meio do Pinhal, olha tem lá umas estradas que é uma maravilha, tem luz, tem esgotos, tem tudo ’. E 

aquela vizinha dali, que está em Coruche diz que é a mesma coisa, ligaram os esgotos e ligaram tudo 

sem eles pagarem nada nada nada. Porque ela não tinha lá esgotos, ela mora um bocadinho desviada 

da vila, e que não havia lá nada disso. Porque eu acho que isto é as câmaras que têm mal gerido, 

porque a câmara autorizou construírem aqui, tanto que tínhamos de ter um desvio de 30 metros de 

cada pessoa, e antes era 25 metros do eixo da estrada, a minha já só apanhou 15m, mas estou bem 

assim, à beira da estrada também não é grande coisa. Porque já fizeram isso, para quando se fosse 

fazer a reconversão se pudesse fazer”.   

E2: “O que está aqui está tudo legalizado, o que faz falta é o dinheiro para os esgotos, por isso é que 

a câmara tem de comparticipar. Eu teria de pagar cerca de 30 000€ porque dava 2/3 lotes. No sábado 

vamos ver o que se resolve”.  

E3: “Os obstáculos tem sido a câmara que os tem posto todos, eu tenho ali um comunicado em que 

eles disseram que derivado aos maus pagadores e aos devedores e imposição camarária não podiam 

continuar, então havia uma imposição camarária em que essa é a principal. Foi quem não deixou andar 

com as obras, eles queriam era o dinheiro para as bacias de retenção”.   

E4: “A má organização que há, entre a câmara e a comissão, se eles se organizassem resolviam o 

problema. Porque temos tudo para fazer os esgotos”.  

 

 

 

 


