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Parte I
As Sociedades de Reabilita€•o Urbana ou SRU foram criadas pelo Decreto-Lei n.‚
104/2004, de 7 de Maio, sob a governa€•o de Dur•o Barroso como instrumento para
concretizar um regime excepcional de interven€•o naquilo que o Governa considera as
zonas hist€ricas e •reas cr‚ticas. N•o ƒ a primeira vez que se v„ anunciar este tipo de
objectivo, isto ƒ, intervir de forma voluntarista nas cidades para as tornar mais bonitas
ou melhor habit…veis.
Poder-se-… mesmo dizer que h… nos governos uma certa propens•o para a
monumentalidade, para deixarem obras imortais em pedra que sejam testemunhos de
uma ƒpoca, de uma pol†tica ou de um sistema pol†tico. Dado que tais obras n•o se fazem
sem custos, e que estes custos prov„m geralmente de impostos, temos toda a
legitimidade em fazer uma an…lise cr†tica de tais decis‡es, mesmo quando estas s•o
coonestadas pelo apoio da maioria eleitoral.
De facto s•o numerosas as interven€‡es urbanas comandadas pelo Estado e que n•o
respondem minimamente a imperativos econˆmicos, isto ƒ, que n•o servem para
facilitar o crescimento da economia, n•o satisfazem imperativos de Defesa nacional ou
de seguran€a interna. Fazem-se apenas para satisfazer essa propens•o para a
monumentalidade.
O problema, o grande problema ƒ que genericamente essas interven€‡es n•o s•o
gratuitas; n•o somente ter•o que ser pagas pelos impostos, como resultam num processo
em que se tira a Pedro para dar a Paulo. E no caso vertente o processo designa mesmo
algumas v†timas privilegiadas, a saber, os propriet…rios de prƒdios nas zonas a
intervencionar.
Trataremos este assunto em 3 partes. Nesta primeira parte enquadramos a quest•o em
termos gerais, procurando compreender o significado do pre‰mbulo do citado decreto.
No segundo artigo examinamos o corpo do decreto, artigo a artigo.
Os direitos fundamentais e o interesse pÇblico
Nˆs gostamos de viver sob uma organiza€•o pol†tica que nos respeita como indiv†duos e
n•o como pe€as de uma gigantesca m…quina que se gastam atƒ ao limite e depois se
deitam fora. Nˆs olhamos para a escravatura com horror porque degrada o homem ao
n†vel da besta de carga, olhamos para o feudalismo com repugn‰ncia porque amarra o
servo Š terra e lhe retira o direito a procurar melhor vida noutro local ou noutra
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actividade.
Numa s†ntese que atƒ hoje n•o foi ultrapassada, n€s o Povo consideramos como
evidentes que todos os homens foram criados iguais, que possuem certos direitos
inalien…veis, entre estes a vida, a liberdade e a busca da felicidade.
Consideramos que os indiv†duos t„m direitos por serem indiv†duos, direitos inalien…veis
que devem servir como base Š escrita das constitui€‡es, Š aprova€•o e aplica€•o das
leis. Porƒm, como acrescentaria Alexandre Herculano:
“A liberdade pode facilmente ser teoria, pode ser doutrina proclamada na
constituiƒ„o de qualquer pa‚s; facto, realidade, s€ o pode ser onde a maioria
dos cidad„os possuam com que serem independentes.”
Para serem alguma coisa os direitos do indiv†duo t„m que ser absolutos e n•o podem
entrar em conflito com outros direitos, sen•o perde-se o seu car…cter fundamental e
ficam sujeitos Šs interpreta€‡es de circunst‰ncia.
Contudo, no plano dos factos reconhece-se que os direitos individuais, sendo embora
absolutos, t„m que admitir excep€‡es. Estas excep€‡es apenas s•o compat†veis com a
doutrina anterior sob dois princ†pios:


O princ†pio da necessidade absoluta, isto ƒ, a prossecu€•o de um objectivo de
superior interesse colectivo n•o pode levar-se a cabo sem atropelar o direito em
causa.



O princ†pio da justa indemniza€•o, isto ƒ, o lesado dever… receber uma
compensa€•o justa pelo preju†zo sofrido.

Uma das fontes dos problemas que vivemos hoje, quer no plano econˆmico, quer no
plano moral, provƒm da forma abusiva com que o Estado lida com os direitos dos
cidad•os.
O problema come€a com a discricionariedade crescente e abusiva na defini€•o de
interesse p…blico. • certo que ƒ o Estado quem tem capacidade para corporizar e dar
realiza€•o ao interesse pŽblico, mas esta capacidade vem com uma certa
discricionariedade. Uma vez que se admite que os direitos fundamentais sejam violados
em nome no interesse pŽblico, torna-se crucial escrutinar cuidadosamente aqueles actos
de grande alcance que trazem consigo a viola€•o de algum direito.
Est•o neste caso a guerra que nacionaliza a liberdade e atƒ a vida dos mancebos; ou as
obras pŽblicas que trazem a necessidade de expropriar terrenos.
A extensÅo do conceito de interesse pÄblico
O problema com o conceito de interesse pŽblico est… os abusos. Na realidade conseguese identificar o interesse privado de qualquer cidad•o pela forma como ele procura
levar por diante os seus objectivos. O interesse privado ƒ concreto e com contornos
claros. O interesse pŽblico ƒ difuso e sujeito a debates inconclusivos. Da† nasce o
princ†pio da discricionariedade dos governantes, pois que lhe cabe um quase monopˆlio
na defini€•o de interesse pŽblico.
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Dado que os governantes s•o eles prˆprios indiv†duos sujeitos aos seus interesses
prˆprios tender•o, naturalmente, a fazer com que o interesse pŽblico n•o esteja em
contradi€•o com o seu interesse privado. O interesse pŽblico situa-se num campo de
subjectividade tal que se torna dif†cil de caracterizar objectivamente sem um processo
de racioc†nio exaustivo. A esta dificuldade conceptual tem respondido o pensamento
vulgar com a nega€•o da exist„ncia de interesse pŽblico — com a consequ„ncia tr…gica
de tornar moralmente equivalentes todos os actos pol†ticos.
Contudo, da dificuldade em caracterizar uma entidade, por maior que seja esta
dificuldade, n•o se deduz a sua inexist„ncia. No caso do interesse pŽblico isso significa
apenas que ƒ preciso um estudo atento e sistem…tico da quest•o, de modo a destrin€ar
os actos pol†ticos e administrativos que servem o interesse pŽblico, daqueles que o
prejudicam.
O reconhecimento da discricionariedade que ƒ inerente aos actos governativos deve
conduzir a limitar a interven€•o do Estado apenas Šqueles sectores onde a ac€•o
privada ƒ imposs†vel ou totalmente ineficaz. Isto ƒ, na impossibilidade de suprimir esta
discricionariedade a ac€•o ser… limit…-la.
Justamente, o sƒculo XX foi dominado por um movimento contr…rio a este. Os
governos, quer a n†vel nacional, quer a n†vel local, tendem a interferir na vida privada e
nas op€‡es individuais, na aplica€•o do pressuposto de que funcion…rios pŽblicos
supostamente qualificados sabem melhor aquilo que convƒm ao indiv†duo do que o
prˆprio indiv†duo.
Trata-se assim de uma extens„o do interesse pŽblico a zonas cada vez mais vastas da
sociedade. Porƒm, o Estado ƒ muito ineficiente quando comparado com a sociedade e o
mercado a funcionarem em liberdade. Alƒm disso, certas obras que o Estado promove
de modo voluntarista n•o t„m valor econˆmico — porque em nada auxiliam a cria€•o
de riqueza — nem correspondem ao desejo subjectivo dos cidad•os. Se a obra n•o cria
riqueza n•o ƒ poss†vel pag…-la atravƒs do aumento natural dos impostos, se n•o
corresponde ao desejo subjectivos dos cidad•os, ent•o ela tem que ser financiada por
outra via, o que significa recorrer Š expropria€•o se a obra ƒ de grande vulto.
Por exemplo, se foi poss†vel erguer uma est…tua a Antˆnio Josƒ de Almeida por
subscri€•o pŽblica, j… ƒ duvidoso que alguma subscri€•o pŽblica viesse a pagar o
monumento ao 25 de Abril erguido no alto do parque Eduardo VII.
Coisas da AmÉrica
Os Estados Unidos s•o l†deres de inova€•o reconhecidos universalmente e tambƒm
levam a dianteira nos processos de cardanhar a propriedade em nome do interesse
pŽblico.
Daqui do nosso ponto de observa€•o, a image d’‡pinal ƒ um comiss…rio pol†tico que
chega com dois ou tr„s capangas e expulsa uma fam†lia da classe mƒdia alta da sua
moradia, para nela se instalar com os seus homens de m•o. Ou, em tempo recente, j…
nos anos 90, os veteranos de guerra do Zimbabwe que expulsaram os fazendeiros das
suas terras onde se instalavam e puseram em pr…tica seus mƒtodos agr†colas
eficient‚ssimos. Quer num caso, quer no outro, o resultado foi a pobreza imediata logo
seguida da sua fiel companheira, a repress•o feroz das liberdades.
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Isto ƒ o mƒtodo brutal, todavia, resultado an…logo pode ser obtido com boas maneiras,
as quais s•o indispens…veis quando a cultura popular abomina certas brutalidades. Na
Amƒrica a extens•o do interesse pŽblico pelos munic†pios levou a actos de expropria€•o
que atƒ no Velho Continente causam horror, a alguns; inveja, a outros.
• assim que tem sido poss†vel expropriar todo um quarteir•o residencial na zona central
de uma cidade para o demolir e nele ser constru†do um grande centro comercial.
Racionalidade da opera€•o: o centro comercial paga muito mais taxas municipais do
que os modestos reformados que a† viviam, logo, o interesse pŽblico justifica e atƒ
imp‡e a opera€•o. N•o houve uma Žnica das grandes cadeias comerciais americanas
que n•o tenha beneficiado deste artif†cio, incluindo o cƒlebre Wal-Mart.
• certo que, tanto quanto se pode saber, as pessoas eram indemnizadas e a expropria€•o
n•o ter… sido genericamente causa de empobrecimento. O que nunca aconteceu —
porque isso nem faria sentido — foi ver-se o propriet…rio indemnizado pelo valor real
do bem que teve que alienar. Se o fosse haveria uma negocia€•o de compra por parte do
centro comercial e decerto o propriet…rio teria um premium pelo incˆmodo. Porƒm, para
isso n•o ƒ necess…ria a interven€•o municipal.
Todavia, esta expropria€•o a favor de particulares, disfar€ada por detr…s de uma
concep€•o espŽria de interesse pŽblico, come€ou a encontrar resist„ncia, tendo um dos
casos chegado ao Supremo Tribunal do Estados Unidos. Foi o cƒlebre Kelo.

Os ricos que paguem a crise: Suzette Kelo e o seu luxuoso palacete

Numa decis•o que certamente n•o honra a justi€a americana, o Supremo Tribunal
deliberou contra os propriet…rios reclamantes. Porƒm, n•o devemos menosprezar o valor
da justi€a e o sentimento de vergonha de quem delibera contra os ditames da justi€a. O
juiz Clarence Thomas escreveu no seu voto de vencido:
“Permitir ao governo tomar a propriedade somente para fins pŽblicos j… ƒ
mau que chegue, mas estender o conceito de fim pŽblico para incorporar
qualquer objectivo economicamente benƒfico ter… como consequ„ncia que
estas perdas cair•o desproporcionadamente nas comunidades pobres. Estas
comunidades n•o somente n•o dar•o Š sua terra o melhor uso social mas
tambƒm s•o as menos poderosas politicamente.”
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Allowing the government to take property solely for public purposes is bad
enough, but extending the concept of public purpose to encompass any
economically beneficial goal guarantees that these losses will fall
disproportionately on poor communities. Those communities are not only
systematically less likely to put their lands to the highest and best social use,
but are also the least politically powerful.
—Justice Clarence Thomas, dissenting, Kelo v. City of New London
De facto, esta delibera€•o do Supremo Tribunal fez acordar muitos americanos para os
abusos cometidos sob o pretexto do progresso econˆmico. Nalguns estados foram
escritas leis que evitam a repeti€•o destas expropria€‡es. Basta escrever “kelo” no
Google e logo surge uma vast†ssima bibliografia.
O projecto para Lisboa e Porto
Vejamos agora a fundamenta€•o. Come€a:
A degrada€•o das condi€‡es de habitabilidade, de salubridade, de
estƒtica e de seguran€a de significativas …reas urbanas do Pa†s imp‡e
uma interven€•o do Estado tendente a inverter a respectiva evolu€•o.
A par das …reas cr†ticas de recupera€•o e reconvers•o urban†stica,
conceito legalmente j… definido, merecem uma aten€•o particular as
zonas urbanas histˆricas, cujas conserva€•o, recupera€•o e readapta€•o
constituem um verdadeiro imperativo nacional.
De facto existem situa€‡es de degrada€•o urbana por todo o Pa†s. Existem mesmo
localidades sem as condi€‡es materiais b…sicas da vida moderna e atƒ mesmo sem
acessos convenientes. Este facto ƒ uma consequ„ncia das assimetrias que prov„m das
diferen€as de efici„ncia econˆmica entre as diversas zonas do Pa†s e tambƒm — “h•
que dizˆ-lo com frontalidade” — dos jogos de influ„ncias eleitorais. Porƒm, a correc€•o
destas assimetrias ƒ n•o somente uma miss•o ciclˆpica como teria resultados nefastos
porque em vez de incitar as pessoas a melhorar a vida iria incit…-las Š passividade.
Deve ser por isso que o Estado visa apenas as chamadas zonas histˆricas cuja
reabilita€•o aponta como “um verdadeiro imperativo nacional”. Est…-se precisamente
perante o uso do poder discricion…rio que permite ao Estado gastar os recursos
nacionais nas miss‡es que ele prˆprio designa.
Prosseguindo:
Atravƒs do presente diploma ƒ criado um regime jur†dico excepcional
de reabilita€•o das referidas …reas, em obedi„ncia a diversos princ†pios,
que importa explicitar.
O primeiro princ†pio ƒ o de que, no quadro dos poderes pŽblicos, a
responsabilidade pelo procedimento de reabilita€•o urbana cabe,
primacialmente, a cada munic†pio.
Neste sentido, ƒ concedida aos munic†pios a possibilidade de
constitu†rem sociedades de reabilita€•o urbana Šs quais s•o atribu†dos
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poderes de autoridade e de pol†cia administrativa como os de
expropria€•o e de licenciamento.
Portanto, o Estado cria um quadro legal mas n•o ser… ele-prˆprio a aplic…-lo, passando
essa compet„ncia aos munic†pios. Para o efeito, os munic†pios criar•o um “instrumento
empresarial” que ir… dar seguimento a este imperativo nacional. Um ponto positivo ƒ o
reconhecimento impl†cito da inefici„ncia generalizada do Estado enquanto gestor
econˆmico, porƒm, pelo outro h… um deslizar no sentido de atribuir a organismos de
car…cter empresarial compet„ncias geralmente reservadas ao Estado, como a
expropria€•o.
O segundo princ†pio ƒ o da necessidade de conceder aos poderes
pŽblicos meios efectivos de interven€•o.
Para tanto, s•o criadas as referidas sociedades de reabilita€•o urbana,
instrumento empresarial por via do qual se promover…, mediante
decis•o dos ˆrg•os dos munic†pios, o procedimento de reabilita€•o
urbana.
O terceiro princ†pio ƒ o do controlo por parte dos poderes pŽblicos de
todo o procedimento de reabilita€•o.
Para o efeito, o regime agora criado mantƒm sempre sob o dom†nio e
iniciativa dos munic†pios, ou da empresa que para o efeito
constitu†rem, todos os passos que o procedimento de reabilita€•o
implica.
O quarto princ†pio ƒ o da pondera€•o dos direitos e obriga€‡es dos
propriet…rios e do equil†brio na protec€•o dos direitos dos
arrendat…rios.
Depois de afirmar com tanta certeza o primado do poder municipal sobre este processo
de reabilita€•o, surge um enunciado contraditˆrio:
Desde logo, ƒ reafirmado o princ†pio geral de que ƒ aos propriet…rios
que cabe promover a reabilita€•o dos seus imˆveis.
Por outro lado, ƒ concedido aos propriet…rios o direito, no quadro do
documento estratƒgico de interven€•o definido pelos poderes pŽblicos,
de solicitarem que o prˆprio munic†pio ou a empresa constitu†da para o
efeito proceda Šs obras programadas, sem que o seu direito de
propriedade seja posto em causa. Admite-se, inclusivamente, que o
munic†pio ou a empresa criada para o efeito habilite os propriet…rios,
mediante contrato, a realizarem as obras directamente e por sua prˆpria
conta.
Afinal, trata-se de um interesse colectivo mas imp‡e-se aos propriet…rios levar-se a sua
execu€•o por diante. E se n•o realizarem aquilo que o decreto-lei define como um
“direito”, ficar•o sem a propriedade. Isso ƒ dito num par…grafo em que parece que o
decreto-lei ƒ generoso para com os propriet…rios, permitindo-lhes algumas vezes
comprar o que j… lhes pertence:
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Na hipˆtese de os propriet…rios n•o exercerem este seu direito, e de os
seus prƒdios virem a ser expropriados, beneficiar•o ainda do direito de
prefer„ncia caso o imˆvel de que eram propriet…rios, depois de
reabilitado, seja colocado Š venda.
Foi ainda considerada a situa€•o de parte dos propriet…rios abrangidos
aceitarem as condi€‡es de reabilita€•o definidas e outros n•o.
Nesta eventualidade, os primeiros ter•o a oportunidade de manter a
propriedade do imˆvel, suportando os custos em que se incorra com a
reabilita€•o.
• tempo de apontar algumas evid„ncias. As zonas histˆricas est•o com est•o devido ao
congelamento das rendas. Os valores das rendas congeladas n•o chegam para a
conserva€•o corrente, muito menos para as obras de reabilita€•o que agora o Estado
quer impor aos propriet…rios. As casas s•o habitadas por uma popula€•o pobre e
envelhecida, ou pior ainda, por uma popula€•o disfuncional ainda jovem que beneficia
das diferentes artimanhas criadas por diversas leis para herdar o arrendamento. As
fam†lias equilibradas e com alguns recursos fogem do local a sete pƒs, os fogos que
ficam vagos raramente s•o reocupados porque os custos de reabilita€•o s•o
incomport…veis e muitas vezes os propriet…rios n•o querem recome€ar o mart†rio a que
foram sujeitos.
Um decreto escrito em boa-fƒ come€aria por dizer isto mesmo e daqui partiria para uma
an…lise real das condi€‡es de reabilita€•o e rentabiliza€•o econˆmica das zonas
degradadas, histˆricas ou n•o. Seria um processo em que todos seriam ganhadores,
incluindo muitos inquilinos, apesar do valor rid†culo das rendas que pagam. Porƒm,
ignorar este facto, omiti-lo deliberadamente, ƒ como retirar a pedra de fecho de uma
abˆbada — ou esta cai, ou ser… preciso aguent…-la em cima de escoras. Quando num
texto se omite um facto fundamental, fica um enunciado vazio e retˆrico e ƒ isso o que
acontece a este pre‰mbulo.
Num artigo seguinte examinar-se-… o modo como se concretizam as inquietantes
promessas contidas neste pre‰mbulo. O leitor poder… ler o restante para verificar o que
realmente se pretende.
No que respeita aos arrendat…rios, refor€aram-se os seus direitos em
caso de expropria€•o, prevendo o direito de suspens•o do contrato e de
reocupa€•o do imˆvel, bem como o direito de prefer„ncia em caso de
novo arrendamento.
O quinto princ†pio ƒ o do incentivo econˆmico Š interven€•o dos
promotores privados no processo de reabilita€•o.
Neste ‰mbito, criou-se um quadro de refer„ncia para um contrato de
reabilita€•o urbana, a celebrar entre o munic†pio, ou a sociedade de
reabilita€•o urbana constitu†da para o efeito, e os promotores privados,
nos termos do qual as partes, dotadas de uma quase plena liberdade
negocial, ajustar•o os termos em que o promotor privado proceder… Šs
opera€‡es de reabilita€•o urbana.
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Salvaguardou-se, por raz‡es imperiosas de transpar„ncia, a escolha do
promotor privado por concurso pŽblico, deixando-se a cada munic†pio
e para cada situa€•o uma margem muito ampla de fixa€•o dos critƒrios
de contrata€•o.
O sexto princ†pio ƒ o da celeridade procedimental e da certeza quanto
ao tempo de dura€•o dos procedimentos, enquanto elementos
essenciais ao empenhamento dos agentes econˆmicos.
Neste sentido, ƒ de sublinhar que, face ao regime geral do Cˆdigo do
Procedimento Administrativo, alguns procedimentos s•o simplificados,
os prazos legais s•o reduzidos, recorre-se em todas as situa€‡es ao
instituto do deferimento t…cito e, como j… se referiu, a autoridade
pŽblica de reabilita€•o disp‡e sempre do dom†nio e iniciativa dos
procedimentos.
O procedimento de reabilita€•o urbana agora legalmente disciplinado
visa concertar o imperativo pŽblico da reabilita€•o com os interesses
sociais e, atƒ, de teor humanit…rio que esta opera€•o envolve.
A articula€•o deste regime com a nova lei do arrendamento, com os
incentivos concedidos pelo Governo e com a possibilidade de o Estado
celebrar contratos-programa com os munic†pios constituir… um factor
acrescido de sucesso daquela concerta€•o de interesses.

Parte II
Continuamos aqui o estudo do Decreto-Lei n.‚ 104/2004, de 7 de Maio que define o
Regime excepcional de reabilita€•o urbana para as zonas histˆricas e …reas cr†ticas e
sobretudo cria as Sociedades de Reabilita€•o Urbana como instrumento para levar a
cabo essa reabilita€•o.
A vontade de entregar a empresas a miss•o de levar a cabo tarefas espec†ficas parece ser
o reconhecimento de que o Estado ou os munic†pios s•o menos eficientes do que os
privados no que toca ao prosseguimento de actividades essencialmente econˆmicas.
Porƒm, o facto de estas empresas – as SRU – serem totalmente propriedade do Estado
cria desconfian€a quer quanto Š sua efici„ncia, quer quanto ao cuidado com que ir•o
gerir os recursos postos Š sua disposi€•o. De facto, uma empresa estatal nunca est…
sujeita Š fal„ncia nem os seus gestores sofrem consequ„ncias, nem s•o verdadeiramente
recompensados, pelos seus actos de gest•o.
Assim, as SRU n•o s•o mais do que o organismo municipal (ou do Estado) encarregado
de executar a reabilita€•o urbana. A ideia de que sejam verdadeiras empresas sujeitas Š
evolu€•o do mercado, dispon†veis para negocia€‡es e acordos, ou dispon†veis para
cooperar n•o ƒ para aqui chamada. De facto, segundo o artigo 3‚:
2 - ‘s referidas empresas ƒ igualmente aplic…vel o regime jur†dico
especial em matƒria de poderes de autoridade, de planeamento, de
licenciamento e de expropria€•o fixado pelo presente diploma.

8

Nenhuma empresa real tem estes poderes nas suas rela€‡es com os seus parceiros de
negˆcios. Mas aqui n•o est… em causa um interesse pŽblico no sentido estrito mas sim
uma vis•o prƒ-determinada do modo como uma cidade deve existir e viver. De facto as
compet„ncias das SRU s•o vastas e extensas. T„m poderes de natureza pol†tica mas n•o
est•o sujeitas ao escrut†nio eleitoral.
Artigo 6.Ñ
Compet„ncias
1 - No ‰mbito de procedimentos de reabilita€•o urbana regulados por este
diploma, compete Šs SRU:
a) Licenciar e autorizar opera€‡es urban†sticas;
b) Expropriar os bens imˆveis e os direitos a eles inerentes destinados Š
reabilita€•o urbana, bem como constituir servid‡es administrativas para
os mesmos fins;
c) Proceder a opera€‡es de realojamento;
d) Fiscalizar as obras de reabilita€•o urbana (…);
e) Exercer as compet„ncias previstas na al†nea b) do n.‚ 1 do artigo 42.‚,
no n.‚ 2 do artigo 44.‚ e no artigo 46.‚, todos da Lei dos Solos.
2 - Sem preju†zo do disposto no nŽmero seguinte, as atribui€‡es e
compet„ncias referidas nas al†neas a), b), d) e e) do nŽmero anterior
consideram-se transferidas dos munic†pios para as SRU, que as exercer•o
em exclusivo, durante o procedimento de reabilita€•o urbana, nas
respectivas zonas de interven€•o.
3 – (…)

O Estado impÖe unilateralmente novos deveres aos proprietÜrios
Uma vez constitu†da a SRU cuja compet„ncia abrange uma determinada zona (artigo 7‚)
aquela passa a controlar todas as opera€‡es urban†sticas a† efectuadas. A SRU decide
como deve ser feita a reabilita€•o urbana e os propriet…rios n•o t„m outra op€•o sen•o
obedecer. • o que diz claramente o artigo 13‚:
Artigo 13.Ñ
Princ†pios gerais
1 - A reabilita€•o urbana dever… ser prioritariamente levada a cabo
pelos propriet•rios e demais titulares de direitos reais sobre os imˆveis a
recuperar.
2 - As SRU dever•o apoiar os propriet…rios na prepara€•o e execu€•o
das ac€‡es de reabilita€•o.
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3 - As SRU dever•o informar os propriet…rios, demais titulares de
direitos reais e arrendat…rios sobre os respectivos direitos e deveres no
processo de reabilita€•o urbana, nomeadamente sobre as eventuais
comparticipa€‡es financeiras pŽblicas ou bonifica€‡es de crƒdito a que os
mesmos podem aceder.

A quest•o ƒ a seguinte: n•o deveriam ser os propriet…rios que no seu interesse
econˆmico deveriam querer reabilitar as zonas onde t„m prƒdios? Compreender-se-ia
que o Estado quisesse coordenar esta reabilita€•o, porƒm, aqui trata-se de impor
solu€‡es urban†sticas sem cuidar dos leg†timos interesses das outras partes envolvidas.
E se os propriet…rios n•o tiverem dinheiro? E se tiverem dinheiro mas acharem que a
opera€•o n•o tem viabilidade econˆmica e que investir nela ƒ um risco, n•o ter•o o
direito a recusar a imposi€•o da SRU?
• claro que n•o, e como veremos adiante tudo est… concebido sob uma perspectiva
autorit…ria.
Artigo 14.Ñ
Defini€•o das unidades de interven€•o
1 - A reabilita€•o urbana na zona de interven€•o ser… realizada
mediante a defini€•o pela SRU de unidades de interven€•o.
2 - A unidade de interven€•o corresponder…, regra geral, a um
quarteir•o, p…tio ou rua, podendo em casos de particular interesse pŽblico
corresponder a um edif†cio.

Definida a “unidade de interven€•o” passa-se ao documento estrat‰gico, porƒm, n•o se
pense que esta express•o significa o mesmo que no mundo da economia real. Para uma
empresa um plano estratƒgico faz o invent…rio das oportunidades oferecidas pelo
mercado e da capacidade de satisfazer a estas oportunidades e obter os ganhos
concomitantes.
Um verdadeiro plano estratƒgico para uma reabilita€•o urbana teria que inventariar o
capital existente — terrenos, edif†cios e outras infra-estruturas — seguindo-se uma
estimativa dos custos da reabilita€•o e dos ganhos, em fun€•o da procura que o novo
produto pode suscitar. Mesmo a opera€•o a que se chama reabilita€•o ter… que ser
definida em fun€•o das previs‡es dos ganhos. Na economia real o processo sˆ avan€a se
houver certeza bastante quanto Š sua rentabilidade. Porƒm, as SRU n•o est•o sujeitas a
estas limita€‡es. Como se ver…, contam Š partida com o capital privado j… existente e do
qual se pretende dispor sem cerimˆnia e se, apesar disso, houver preju†zos l… estar… a
Fazenda pŽblica para cobri-los.
Deste modo, como se v„ no n.‚ 2 do artigo 15‚, aquilo a que se chama documento
estratƒgico n•o ƒ mais do que o invent…rio dos edif†cios e a lista das opera€‡es a
realizar, certamente de acordo com as idiossincrasias de quem prepara esta lista.
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• uma pena quando o Estado imp‡e preceitos que na vida corrente seriam considerados
irrazo…veis. O Estado n•o devia precisar disso. Falamos especificamente no n.‚ 4 do
artigo 15‚: “A totalidade dos propriet•rios em causa, directamente ou atrav‰s de um
promotor, poder• apresentar Š SRU proposta de documento estrat‰gico (…)”.
Isto significa que temos, de um lado a SRU, do outro lado os propriet…rios a decidirem
por unanimidade. Basta um discordante para que os propriet…rios fiquem sem nenhum
poder de iniciativa. Basta um propriet…rio com velhas contas a ajustar com os vizinhos e
a quem o processo n•o beneficie grandemente para destruir esta unanimidade, basta
mesmo alimentar a discord‰ncia de um Žnico para paralisar a iniciativa dos
propriet…rios.

Artigo 15.Ñ
Documento estratƒgico
1 - Uma vez tomada a decis•o relativamente Š defini€•o de uma
concreta unidade de interven€•o, e, se for o caso, aprovado o plano de
pormenor nos termos do artigo 12.‚, compete Š SRU elaborar para a
unidade em quest•o um documento estratƒgico, nos termos do nŽmero
seguinte.
2 - Constam do documento estratƒgico:
a) A defini€•o dos edif†cios a reabilitar e a extens•o das
interven€‡es neles previstas;
b) A indica€•o dos respectivos propriet…rios, demais titulares de
direitos reais e arrendat…rios, nos termos do artigo 37.‚ do
presente diploma;
c) Um projecto base de interven€•o, no qual se descrevem as
op€‡es estratƒgicas em matƒria de reabilita€•o, designadamente
no que concerne a habita€•o, acessibilidades, equipamentos,
infra-estruturas ou espa€o pŽblico, quando a interven€•o inclua
estas …reas, explicando sumariamente as raz‡es das op€‡es
tomadas de modo a reflectir a pondera€•o entre os diversos
interesses pŽblicos relevantes;
d) A planifica€•o e estimativa or€amental das opera€‡es a realizar;
e) A indica€•o dos eventuais interessados em colaborar com os
propriet…rios na recupera€•o dos imˆveis.
3 - Do documento estratƒgico far… ainda parte o auto de vistoria de
cada uma das edifica€‡es, identificando o respectivo estado de
conserva€•o do ponto de vista da seguran€a, salubridade e estƒtica.
4 - Cumprido o disposto no artigo 12.‚, a SRU poder… abrir
concurso para apresenta€•o de propostas de documento estratƒgico.
5 - A totalidade dos propriet…rios em causa, directamente ou atravƒs
de um promotor, poder… apresentar Š SRU proposta de documento
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estratƒgico, cabendo Šquela pronunciar-se sobre a proposta no prazo de
30 dias, sob pena de se considerar a mesma rejeitada.
6 - A proposta, quando apresentada directamente pelos
propriet…rios, dever… indicar o nome, morada e demais elementos de
contacto de um Žnico representante designado por aqueles, ao qual a
SRU dirigir… as notifica€‡es e com o qual manter… os contactos que se
mostrarem necess…rios.
7 - A aprova€•o do documento estratƒgico, no quadro da situa€•o
prevista no n.‚ 5, n•o dispensa a celebra€•o entre os particulares ou o
promotor e a SRU do contrato previsto no n.‚ 1 do artigo 18.‚ do
presente diploma.
8 - O documento estratƒgico deve ter em conta os direitos
adquiridos atravƒs de licen€as ou autoriza€‡es eficazes.
9 - Depois de aprovado, o documento estratƒgico poder… vir a ser
alterado por motivo de interesse pŽblico superveniente, devendo essa
altera€•o respeitar o disposto nos artigos 16.‚ e 17.‚, com as devidas
adapta€‡es.
10 - A vistoria referida no n.‚ 3 do presente artigo dever… ser
realizada pela SRU ou por entidade por esta aceite.

Portanto, garantiu-se que a iniciativa caber… exclusivamente Š SRU. Porƒm, como
vivemos em plena democracia participativa tem-se que “consultar” os propriet…rios
dando-lhes um prazo de 20 dias para contestarem um processo que levou um ou dois
anos a preparar, no m†nimo. N•o ƒ uma ideia sƒria, seria mais escorreito afirmar que os
propriet…rios n•o t„m direito a pronunciar-se sobre o destino daquilo que lhes pertence.
Veja-se o artigo 16‚.
Artigo 16.Ñ
Participa€•o dos interessados na elabora€•o do documento estratƒgico
1 - Quando o documento estratƒgico for elaborado sem recurso ao
disposto nos n.‚s 5 e 6 do artigo anterior, deve a SRU garantir o direito
de participa€•o dos interessados no procedimento de elabora€•o daquele
documento.
2 - Para os efeitos do disposto no nŽmero anterior, a SRU dever…
comunicar publicamente a conclus•o da elabora€•o de um projecto base
de documento estratƒgico atravƒs da afixa€•o de avisos em todos os
edif†cios integrados na unidade de interven€•o.
3 - Os interessados poder•o, durante o prazo de 20 dias contados da
afixa€•o dos avisos, apresentar Š SRU as sugest‡es e cr†ticas que
entenderem, devendo esta facultar-lhes para consulta o projecto base e
todos os elementos relevantes relativos ao mesmo.
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Portanto passa-se Š fase da notifica€•o, segundo o artigo 17‚. Automaticamente se
determinam os propriet…rios que dever•o perder a sua propriedade (n.‚ 2) porque tal foi
o entendimento de quem concebeu o documento estratƒgico, aos outros ordena-se que
gastem o seu dinheiro nas obras que a SRU entende por bem ordenar-lhes. Donde vir… o
dinheiro para essas obras? Os propriet…rios s•o obrigados a t„-lo ou a consegui-lo a
crƒdito. E tendo o dinheiro, porventura fruto de outros rendimentos que n•o do prƒdio e
entenderem que a opera€•o que se lhes prop‡e ƒ absurda economicamente? Nada disso
importa. Aqui n•o h… liberdade de escolha.

Artigo 17.Ñ
Notifica€•o aos propriet…rios e sujei€•o a registo
1 - Excepto na situa€•o prevista no n.‚ 5 do artigo 15.‚, uma vez
conclu†da a elabora€•o do documento estratƒgico, a SRU dever…
notificar os propriet…rios, demais titulares de direitos reais conhecidos e
arrendat…rios da decis•o referida no artigo 15.‚, bem como do conteŽdo
daquele documento, e promover a dinamiza€•o do processo com vista Š
assun€•o pelos propriet…rios da responsabilidade de reabilita€•o.
2 - Relativamente Šqueles para cuja propriedade esteja prevista a
expropria€•o no documento estratƒgico, nomeadamente por o espa€o em
quest•o se destinar a arruamentos ou equipamentos pŽblicos, a SRU
dever… de imediato dar in†cio Šs negocia€‡es de aquisi€•o da
propriedade apresentando a respectiva proposta.
3 - A notifica€•o a que se refere o n.‚ 1 processa-se atravƒs de carta
registada a enviar no prazo m…ximo de cinco dias depois de conclu†do o
documento estratƒgico.
4 - Sem preju†zo do disposto no artigo 37.‚, caso sejam desconhecidos a
identifica€•o ou o paradeiro de algum dos propriet…rios ou titulares de
direitos reais, procede-se Š cita€•o edital no prˆprio prƒdio, pelo prazo
de 15 dias, e faz-se publicar anŽncio com o mesmo conteŽdo do edital
num jornal de grande circula€•o nacional.
5 - O acto de aprova€•o do documento estratƒgico fica sujeito a registo,
competindo Š SRU pedir a sua inscri€•o no registo predial de cada um
dos prƒdios abrangidos

Tudo muito claro no artigo 18‚:

Artigo 18.Ñ
Procedimento por via de acordo
1 - Na sequ„ncia da notifica€•o do documento estratƒgico, os
propriet…rios de um mesmo edif†cio poder•o:
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a) Assumir directamente a reabilita€•o do edif†cio, estabelecendo com a
SRU um contrato em que se fixem prazos, quer para a sujei€•o das
obras a autoriza€•o ou licen€a administrativa quer para a execu€•o das
mesmas;
b) Acordar com a SRU os termos da reabilita€•o do seu edif†cio,
encarregando aquela de proceder a essa reabilita€•o, mediante o
compromisso de pagamento das obras acrescido de comiss•o de gest•o
a cobrar pela SRU e das demais taxas devidas nos termos da lei.
2 - No caso de as obras a realizar respeitarem a partes comuns do
edif†cio, o acordo dos propriet…rios ser… prestado pela assembleia de
condˆminos, nos termos da lei, sem preju†zo do prazo previsto no artigo
seguinte.
3 - Para os efeitos do disposto na al†nea b) do n.‚ 1 do presente artigo, a
SRU enviar… a cada propriet…rio uma proposta de contrato, bem como a
men€•o de disponibilidade para dar in†cio imediato Šs negocia€‡es.
4 - O valor das obras referidas na al†nea b) do n.‚ 1 do presente artigo
deve corresponder a valores razo…veis de mercado e a comiss•o de
gest•o deve ser calculada tendo em vista o equil†brio or€amental da
SRU e n•o objectivos lucrativos.

Segundo o artigo 19‚, “o silˆncio equivale a falta de acordo”. E ent•o passa-se Š
intervenÄÅo forÄada:

Artigo 20.Ñ
Interven€•o for€ada
1 - Na falta do acordo de todos os propriet…rios sobre a reabilita€•o da
sua frac€•o, ou de delibera€•o favor…vel da assembleia de condˆminos
quanto Š reabilita€•o das partes comuns, a SRU toma directamente a seu
cargo a tarefa de reabilita€•o do edif†cio ou de parte deste, conforme o
disposto no nŽmero seguinte, devendo para o efeito adquirir a
propriedade daqueles que n•o consentiram na reabilita€•o, ou, se
necess…rio, do edif†cio, quando se trate da reabilita€•o de partes comuns.
2 - No caso previsto no nŽmero anterior, os propriet…rios que pretendam
colaborar na reabilita€•o da sua frac€•o dever•o:
a) Celebrar um contrato com a SRU, ou com a empresa prevista no
artigo 31.‚, mediante o qual esta se encarregar… de proceder Š
reabilita€•o da sua frac€•o;
b) Proceder eles mesmos Šs obras na sua frac€•o, celebrando para o
efeito um contrato com a SRU, no qual se comprometam a cumprir
prazos e prestem garantias adequadas.
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3 - Caso os acordos a que se refere o nŽmero anterior n•o sejam obtidos
no prazo de 30 dias a contar do termo do prazo previsto no artigo 19.‚, o
munic†pio ou a SRU poder… proceder Š expropria€•o do imˆvel ou
frac€•o.
4 - O disposto no presente artigo aplica-se, com as necess…rias
adapta€‡es, aos edif†cios n•o afectos ao regime da propriedade
horizontal.

Tratamento previsto para os proprietÜrios relapsos
Um propriet…rio n•o tem meios para proceder Šs obras que a SRU lhe ordena ou acha o
investimento t•o absurdo que n•o quer correr o risco de perder o seu patrimˆnio. Ent•o
que lhe acontece? Naturalmente perde os direitos que lhe restam sobre a sua
propriedade. Isto ƒ, passa-se Š expropria€•o a qual foi caracterizada no artigo 21‚ de
redac€•o muito vaga. Basta ver o nŽmero 1: “Caso tal se revele necess•rio, a SRU
proceder• Š expropriaƒ„o dos im€veis ou fracƒ‹es a reabilitar (…).”
O alvo preferencial destas expropria€‡es s•o os propriet…rios que n•o se disponham Š
docilidade que a SRU lhes exige. Se n•o perdem o capital que lhes exigem que invistam
sem perspectivas de retorno, perdem a sua propriedade: “s„o consideradas de utilidade
p…blica as expropriaƒ‹es dos im€veis e direitos a eles relativos para a execuƒ„o das
operaƒ‹es de reabilitaƒ„o urbana previstas neste diploma.” Os imˆveis passam a ser
propriedade da SRU. E a redac€•o “caso tal se revele necess…rio” do n.‚ 1 deixa temer
outras arbitrariedades mais graves ainda.

Artigo 21.Ñ
Expropria€•o por utilidade pŽblica
1 - Caso tal se revele necess…rio, a SRU proceder… Š expropria€•o dos
imˆveis ou frac€‡es a reabilitar nos termos do Cˆdigo das
Expropria€‡es, aprovado pela Lei n.‚ 168/99, de 18 de Setembro, com
as especificidades previstas neste diploma.
2 - Os expropriados gozam de todos os direitos e garantias consagrados
no Cˆdigo das Expropria€‡es, salvo os que sejam expressamente
afastados por este diploma.
3 - Sem preju†zo do disposto no n.‚ 2 do artigo 13.‚ do Cˆdigo das
Expropria€‡es, s•o consideradas de utilidade pŽblica as expropria€‡es
dos imˆveis e direitos a eles relativos para a execu€•o das opera€‡es de
reabilita€•o urbana previstas neste diploma.
4 - A propriedade dos imˆveis expropriados ser… adquirida pela SRU.

E com posse administrativa imediata (artigo 22‚).
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Este mesmo direito de expropriar estende-se Š constitui€•o de servid‡es nos prƒdios n•o
expropriados. • o artigo 22‚ que o prescreve: “Podem ser constitu‚das as servid‹es
necess•rias Š reinstalaƒ„o e funcionamento das actividades localizadas nas zonas de
intervenƒ„o.”
Sobre a indemniza€•o a pagar aos expropriados diz-se que o seu montante “deve
corresponder ao valor real e corrente dos im€veis expropriados no mercado” e quando
os imˆveis estejam com rendas congeladas, “o valor a considerar ‰ o das rendas a
valores de mercado e n„o o das efectivamente recebidas pelo expropriado”.
N•o s•o not†cias tranquilizadoras. O estado dos prƒdios e dos locais envolventes reduziu
o seu valor a muito pouco. Porƒm, se fossem libertados do jugo das rendas antigas, o
seu valor poderia nalguns casos multiplicar-se por 20. Junta-se a isto o cˆdigo do IMI
com a sua pretens•o de avaliar fiscalmente os prƒdios em 80% do seu “valor de
mercado”. Na falta de bases sˆlidas e objectivas o resultado poder… ser uma
expropria€•o dos prƒdios por um valor rid†culo calculado a partir das regras do IMI.

Artigo 24.Ñ
Indemniza€•o
1 - No c…lculo do montante das indemniza€‡es seguem-se os critƒrios
previstos nos artigos 23.‚ e seguintes do Cˆdigo das Expropria€‡es, com
as especificidades constantes do presente artigo.
2 - O montante da indemniza€•o calcula-se com refer„ncia Š data da
declara€•o de utilidade pŽblica e deve corresponder ao valor real e
corrente dos imˆveis expropriados no mercado, sem contempla€•o das
mais-valias resultantes da reabilita€•o da zona de interven€•o e do
prˆprio imˆvel.
3 - Quando esteja em causa a expropria€•o de edif†cios ou constru€‡es e
respectivos logradouros, a justa indemniza€•o deve corresponder ao
valor da constru€•o existente, atendendo-se, designadamente, aos
elementos referidos no n.‚ 1 do artigo 28.‚ do Cˆdigo das Expropria€‡es
e ao valor do solo com os edif†cios ou constru€‡es nele implantados.
4 - Para os efeitos do disposto na al†nea f) do n.‚ 1 do artigo 28.‚ do
Cˆdigo das Expropria€‡es, na expropria€•o de edif†cios ou frac€‡es
com contratos de arrendamentos anteriores Š entrada em vigor do
Decreto-Lei n.‚ 321-B/90, de 15 de Outubro, na redac€•o em vigor, o
valor a considerar ƒ o das rendas a valores de mercado e n•o o das
efectivamente recebidas pelo expropriado.

Sántese provisària
Nos termos do Decreto-Lei n.‚ 104/2004, quando o Estado ou uma autarquia n•o gosta
das condi€‡es de exist„ncia de uma zona citadina pode exigir aos propriet…rios dos
locais abrangidos que fa€am as obras que o prˆprio Estado entende discricionariamente
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deverem ser levadas a cabo. Esta exig„ncia n•o tem como base qualquer racionalidade
econˆmica ou de valoriza€•o dos locais que se quer reabilitar, correspondendo Šs
idiossincrasias do poder do momento.
Com todos os projectos que n•o cumprem uma necessidade econˆmica a reabilita€•o
delineada no Decreto-Lei n.‚ 104/2004 ter… que ser feita Š custa de recursos retirados a
outros objectivos, porventura mais leg†timos. No caso vertente, Š custa da Fazenda
pŽblica (isto ƒ dos impostos); ou Š custa dos propriet…rios a quem ƒ confiscada, seja a
propriedade, sejam as mais-valias que legitimamente lhes caberiam.
H… no princ†pio disto tudo uma ideia errada. • certo que as zonas em que o Decreto-Lei
se pretende aplicar s•o capital morto, isto ƒ, capital que poderia apresentar uma
rentabilidade muito mais alta. Porƒm, a causa de tudo isto ƒ cuidadosamente contornada
na redac€•o do Decreto-Lei — o congelamento das rendas. • este congelamento que
causa a desvaloriza€•o espŽria desse capital e sem ultrapassar esse escolho nunca o
problema ser… resolvido sem uma ac€•o violenta e ileg†tima contra os direitos de
propriedade.
Em todo o caso, mesmo n•o atacando o problema pela raiz, seria poss†vel congregar
livremente as vontades dos propriet…rios para se proceder a uma revaloriza€•o desse
capital, pelo menos em parte. Sendo uma ac€•o que tem que envolver muitos
propriet…rios e espa€os vastos h… toda a vantagem na exist„ncia de uma parceria com o
Estado ou o munic†pio, n•o sendo de excluir ac€‡es decididas contra eventuais
comportamentos de propriet…rios que se coloquem numa posi€•o r†gida estribados em
situa€•o de monopˆlio.
Nada de especial porque em todas as situa€‡es existem indiv†duos isolados com
predisposi€•o psicolˆgica para sabotar uma ac€•o colectiva, mesmo quando esta lhes ƒ
benƒfica. A sociedade tem que lidar com estes casos, primeiro com persuas•o, depois
com autoridade, a qual ter… que ser exercida inequivocamente no sentido do interesse
pŽblico. O que ƒ claramente diferente de expropriar sem tir-te nem guar-te cidad•os
cumpridores porque estes materialmente n•o podem, ou se recusam a fazer um
investimento que lhes ƒ claramente ruinoso.
O trabalho prosseguir… com o exame do articulado da lei. Entretanto chega a not†cia de
se ir… propor a dissolu€•o das tr„s SRU existentes em Lisboa, P…blico de 13-Out-2007.
Seria um bom princ†pio, que prosseguiria ainda melhor com uma revis•o total do
Decreto-Lei n.‚ 104/2004 mudando a perspectiva para promover a coopera€•o entre os
propriet…rios e o munic†pio, reconhecendo para come€ar as viol„ncias a que aqueles
foram sujeitos, isto em vez de os tratar mais uma vez como se fossem inimigos
pŽblicos.
No entanto, n•o parece ser esse o propˆsito dos subscritores da proposta.

Parte III
Terminamos aqui o estudo do Decreto-Lei n.‚ 104/2004, de 7 de Maio que define o
Regime excepcional de reabilita€•o urbana para as zonas histˆricas e …reas cr†ticas e
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sobretudo cria as Sociedades de Reabilita€•o Urbana como instrumento para levar a
cabo essa reabilita€•o.
J… vimos que os propriet…rios est•o sujeitos ao seguinte dilema: ou fazem obras que
podem arruin…-los ou perdem a sua propriedade por expropria€•o a favor da SRU
respectiva. Nesta parte estudamos o que far… a SRU apˆs a conclus•o das obras e
veremos se o que diz o Decreto-Lei faz sentido do ponto de vista econˆmico.
O antigo proprietÜrio tem direito de preferância
O artigo 25‚ afirma que se a SRU decidir alienar os prƒdios reabilitadas os propriet…rios
expropriados t„m direito de prefer„ncia na sua compra. Nada parece ser dito quanto Š
situa€•o em que a SRU decida arrendar os prƒdios em quest•o. De facto, o direito de
prefer„ncia parece existir somente quando h… venda. Deste modo, a SRU como empresa
pode discricionariamente preferir arrendar os prƒdios que d„em boa receita e vender
aqueles que n•o tenham interesse. De facto, n•o h… qualquer imperativo de vender
embora exista uma sugest•o de que as SRU t„m vida limitada no tempo. Em
contrapartida o artigo 8‚ indica claramente que a extin€•o da SRU faz passar a
propriedade para o munic†pio respectivo. Entretanto, felizmente que as ideias neste
assunto t„m evolu†do, evolu€•o a que n•o ser… alheia a evid„ncia de as pol†ticas
municipais atƒ agora praticadas nada mais fazem do que arruinar os munic†pios e as
cidades.
Em todo o caso, o direito de prefer„ncia com um prazo de resposta de oito dias parece
destinado apenas a fingir que existe. Oito dias n•o chegam sequer para mobilizar
dinheiro a prazo, quanto mais para obter o necess…rio financiamento banc…rio quando se
opte por exercer o direito de prefer„ncia. Somente um ex-propriet…rio muito atento e
dispondo de meios financeiros prˆprios e vastos pode exercer o direito de op€•o.
Porƒm aqui p‡e-se o problema da viabilidade deste investimento que ƒ a compra de um
prƒdio de que j… se foi propriet…rio, que fomos obrigados a vender por um pre€o adrede
fixado e cujo pre€o de agora incorpora obras feitas por uma empresa com as habituais
inefici„ncias da economia estatal. Para o efeito valeria mais ser o propriet…rio a fazer
ele-prˆprio as obras.
Seja como for as regras est•o no artigo 25‚:

Artigo 25.Ñ
Direito de prefer„ncia dos antigos propriet…rios
1 - No momento da primeira aliena€•o das frac€‡es ou imˆveis j…
reabilitados, os antigos propriet…rios dos bens expropriados ter•o direito
de prefer„ncia.
2 - A entidade que pretenda vender o bem reabilitado dever… notificar o
antigo propriet…rio da sua inten€•o, com indica€•o do pre€o proposto, por
meio de carta registada com aviso de recep€•o, tendo aquele o prazo de
oito dias para declarar se pretende readquirir o bem.
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3 - O pre€o proposto deve corresponder ao pre€o base pelo qual o bem
ser… colocado no mercado, no caso de o antigo propriet…rio n•o exercer a
prefer„ncia.
4 - Caso, na sequ„ncia do n•o exerc†cio do direito de prefer„ncia previsto
nos nŽmeros anteriores, a entidade expropriante apenas venha a encontrar
comprador por um pre€o inferior ao pre€o base dever… novamente
notificar o antigo propriet…rio, comunicando-lhe o projecto de venda e as
cl…usulas do respectivo contrato, para exerc†cio de segundo direito de
prefer„ncia, no prazo de oito dias.
5 - O direito de prefer„ncia estabelecido neste artigo prevalece sobre o
direito de prefer„ncia estabelecido na lei a favor do arrendat…rio na venda
do local arrendado.

Resta agora estudar o interesse financeiro da compra em fun€•o do destino do prƒdio.
Porƒm, antes disso convƒm fazer algumas considera€‡es sobre os aspectos que
valorizam uma propriedade e que parece terem sido desprezados na elabora€•o do
Decreto-Lei 104/2004. Por exemplo, o estado das ruas, a exist„ncia de aparcamentos, o
estilo de vida e a moralidade das pessoas que vivem na zona. Tudo isto faz parte dos
cƒlebres tr„s factores que valorizam o imobili…rio e que s•o, por ordem,
1‚ — localizaƒ„o; 2‚ — localizaƒ„o; 3‚ — localizaƒ„o.
Os direitos dos arrendatÜrios
O problema que mais uma vez ata o nˆ cego desta quest•o ƒ a atribui€•o de “direitos”
aos arrendat…rios dos prƒdios intervencionados. Direitos cujo fundamento n•o se
compreende pois que n•o prov„m de nenhuma aquisi€•o leg†tima. Direitos esses que
s•o, por sua vez, negados ao propriet…rio.
Artigo 26.Ñ
Direitos dos arrendat…rios habitacionais
1 - Sem preju†zo do disposto nos nŽmeros seguintes, a expropria€•o faz
caducar o arrendamento para habita€•o, aplicando-se o disposto no artigo
30.‚ do Cˆdigo das Expropria€‡es.
2 - Para alƒm do disposto no artigo 30.‚ do Cˆdigo das Expropria€‡es, e
sem preju†zo de chegarem a acordo noutros termos com a SRU ou com o
munic†pio, no caso de imˆveis que n•o se destinem a ser demolidos
durante a opera€•o de reabilita€•o ou que, sendo demolidos, se destinem a
ser reconstru†dos, desde que, em ambas as situa€‡es, para eles esteja
prevista a manuten€•o de frac€‡es destinadas a habita€•o, os arrendat…rios
t„m ainda direito de:
a) Optar pela suspens•o do contrato de arrendamento pelo per†odo em
que, por for€a das opera€‡es de reabilita€•o, n•o possam ocupar o imˆvel,
seguindo-se o regime de actualiza€•o de renda previsto no artigo seguinte;
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b) Optar pela manuten€•o do contrato, com aumento de renda nos termos
do artigo seguinte, no caso de n•o ser necess…rio desocupar a frac€•o
durante as obras.
3 - Findas as obras, os arrendat…rios que tenham optado pela suspens•o do
contrato t„m direito de reocupar a respectiva frac€•o, ou, n•o havendo
frac€•o que lhe corresponda na nova planta, outra no mesmo imˆvel, ou
no imˆvel constru†do no mesmo local da unidade de interven€•o de que a
SRU ou o munic†pio sejam ou venham a ser propriet…rios por for€a da
opera€•o de reabilita€•o urbana, que satisfa€a as necessidades do seu
agregado.
4 - Tendo presente o disposto no nŽmero anterior, no caso de o nŽmero de
fogos do imˆvel que se destina a habita€•o e de que a SRU ou o
munic†pio sejam ou venham a ser propriet…rios na sequ„ncia da opera€•o
de reabilita€•o ser inferior ao nŽmero de arrendat…rios com o direito a que
se refere o n.‚ 2, o direito Š suspens•o do contrato ƒ conferido segundo o
seguinte regime de prioridade:
a) Em primeira prioridade, os mais idosos;
b) Em igualdade de circunst‰ncias daqueles, os de rendimentos mais
baixos;
c) Se a igualdade de circunst‰ncias se mantiver, os titulares de
arrendamentos mais antigos.
5 - Com a expropria€•o, a posi€•o contratual dos senhorios nos contratos
de arrendamento transmite-se para a SRU ou para o munic†pio.
6 - A op€•o dos arrendat…rios a que se refere o n.‚ 2 deve ter lugar na fase
de expropria€•o amig…vel, devendo a entidade expropriante informar os
arrendat…rios expressamente dessa possibilidade e do respectivo prazo de
exerc†cio.
7 - A SRU ou o munic†pio, se for o caso, devem assegurar o realojamento
durante o per†odo das obras daqueles arrendat…rios habitacionais que
optem pela suspens•o do contrato.
8 - Para os efeitos de realojamento tempor…rio, o munic†pio ou a SRU
podem optar por instalar os arrendat…rios em unidades residenciais,
podendo propor-lhes essa solu€•o para efeitos do acordo a que se refere o
n.‚ 2.
9 - Por unidade residencial entende-se prƒdio urbano, ou parte dele,
destinado ao alojamento em ambiente semi-independente, garantindo
…reas independentes, designadamente quartos e instala€‡es sanit…rias,
…reas independentes ou n•o para confec€•o de refei€‡es, e partilha de
algumas fun€‡es comuns, como a assist„ncia e servi€os.
10 - O disposto no n.‚ 2 do presente artigo n•o se aplica aos arrendat…rios
que disponham no mesmo concelho, ou em concelho lim†trofe, de outra
habita€•o que satisfa€a adequadamente as necessidades de habita€•o do
seu agregado.
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Direitos dos arrendatÜrios e actualizaÄÅo da renda
Os direitos dos arrendat…rios habitacionais s•o complementados com actualiza€•o da
renda, segundo o artigo 27‚:
Artigo 27.Ñ
Regime especial de actualiza€•o de renda
1 - No caso de os arrendat…rios previstos no artigo anterior optarem pela
suspens•o do contrato, a respectiva renda ser… actualizada, segundo
critƒrios de mercado, atƒ ao limite de:
a) 10% do rendimento l†quido mensal do agregado familiar, caso este n•o
exceda dois sal…rios m†nimos nacionais;
b) 15% do rendimento l†quido mensal, nos restantes casos.
2 - O limite m…ximo a que se refere o nŽmero anterior ser… fixado pela
SRU ou pelo munic†pio, com base nos valores de mercado apurados e nas
declara€‡es de IRS dos membros do agregado familiar do arrendat…rio
relativas ao ano anterior ao da fixa€•o da renda.
3 - Caso o limite m…ximo a que se refere o n.‚ 1 seja inferior ao valor da
renda j… praticada n•o haver… lugar a actualiza€•o da renda.
4 - Caso o arrendat…rio n•o forne€a Š SRU ou ao munic†pio os elementos
a que se refere o n.‚ 2, no prazo que lhe for fixado, n•o inferior a 10 dias,
considera-se que renunciou ao direito Š manuten€•o ou suspens•o do
contrato.
5 - Salvo acordo em contr…rio das partes, o valor fixado pela SRU ou pelo
munic†pio passa a constituir o valor da renda, imediatamente aplic…vel no
m„s em que os arrendat…rios reocupem a frac€•o ou, no caso previsto na
al†nea b) do n.‚ 2 do artigo anterior, no m„s seguinte ao da notifica€•o do
mesmo.
6 - A decis•o da SRU ou do munic†pio a que se refere o n.‚ 2 pode ser
impugnada nos tribunais administrativos de c†rculo territorialmente
competentes, de cuja senten€a n•o cabe recurso.
7 - As rendas fixadas nos termos deste artigo vigorar•o, no m†nimo,
durante per†odos de 12 meses, devendo os arrendat…rios apresentar
anualmente Š SRU, ou ao munic†pio, depois de extinta aquela, as
declara€‡es de IRS dos membros do respectivo agregado familiar para
efeitos de eventual aumento de renda, no caso de, por aplica€•o do
disposto no n.‚ 1 deste artigo, o valor desta passar a ser mais elevado.

Vejamos atƒ que ponto a situa€•o ƒ irrealista. Se o inquilino tiver um rendimento
mensal igual a dois sal…rios m†nimos (cerca de 800 euros) a renda mensal valer… 80
euros. Ou seja, 960 euros por ano. Esta quantia corresponde ao investimento,
remunerado a 4%, de um capital de 24.000 euros. Mesmo tendo em conta que o valor da
renda antes da interven€•o pode ser quase nulo, mesmo se o custo total das obras por
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cada fogo for desta ordem, podemos dizer que apenas um investidor incauto se atreve a
um investimento deste n†vel. Comprar a propriedade que nos foi expropriada para a
arrendar por um valor desta natureza n•o parece coisa de uma cabe€a no seu lugar. Ora,
o que n•o convƒm financeiramente ao particular tambƒm n•o convƒm ao munic†pio.
Artigo 28.Ñ
Direito de prefer„ncia dos arrendat…rios habitacionais
1 - Os arrendat…rios habitacionais cujos contratos de arrendamento
caduquem como consequ„ncia da expropria€•o t„m direito de prefer„ncia
em qualquer arrendamento que o propriet…rio pretenda celebrar atƒ 18
meses a contar da emiss•o do alvar… de utiliza€•o que tenha como objecto
a respectiva frac€•o ou imˆvel depois de reabilitado.
2 - O direito de prefer„ncia referido no nŽmero anterior ƒ extens†vel Šs
situa€‡es em que, na sequ„ncia da reabilita€•o, Š frac€•o anteriormente
ocupada pelo arrendat…rio corresponda outra com a mesma localiza€•o na
planta, ainda que com maior ou menor …rea, ou com diversa disposi€•o
interna.
3 - A notifica€•o para efeitos do exerc†cio do direito de prefer„ncia ƒ
efectuada para a morada que o arrendat…rio tiver indicado Š entidade
expropriante, e o referido direito deve ser exercido no prazo de oito dias a
contar da recep€•o da notifica€•o.

Por outro lado, os direitos dos arrendat…rios n•o-habitacionais seriam mais compat†veis
com os factos reais. A renda a pagar seria estabelecida de acordo com os “valores de
mercado” — express•o que atemoriza sempre que usada num documento legal. • outra
maneira de dizer que ser•o despedidos dado o n†vel, a rentabilidade e a efici„ncia do
comƒrcio que ainda se pratica nas zonas a intervencionar.
Resta saber quais v•o ser as refer„ncias para se determinarem os valores de mercado.
Artigo 29.Ñ
Direitos dos arrendat…rios n•o habitacionais
1 - No caso de arrendamentos comerciais para cuja frac€•o esteja
prevista a utiliza€•o comercial depois da opera€•o de reabilita€•o
urbana, o arrendat…rio tem o direito de optar entre a indemniza€•o por
caducidade do arrendamento e a reocupa€•o da frac€•o nos termos de
um novo contrato de arrendamento, mediante o pagamento de uma
renda calculada com base em valores de mercado, sem preju†zo da
indemniza€•o pela interrup€•o da actividade durante o per†odo de
realiza€•o das opera€‡es de reabilita€•o.
2 - Na falta de acordo, a renda a que se refere o nŽmero anterior ser…
fixada por um tribunal arbitral necess…rio, cujo regime consta do artigo
seguinte.
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3 - A op€•o a que se refere o n.‚ 1 deve ter lugar durante a fase de
expropria€•o amig…vel.
4 - Caso a decis•o arbitral seja proferida em data posterior Š da
reocupa€•o do imˆvel ou frac€•o, a renda ser… devida desde a data da
reocupa€•o mas sobre os montantes j… vencidos n•o incidir•o quaisquer
juros.
5 - O disposto neste artigo aplica-se, com as necess…rias adapta€‡es, aos
contratos de arrendamento para indŽstria, para o exerc†cio de profiss‡es
liberais e para outros fins n•o habitacionais.

As regras de composi€•o e funcionamento do tribunal arbitral encontram-se no artigo
30‚:
Artigo 30.Ñ
Regras aplic…veis ao tribunal arbitral
1 - O tribunal arbitral previsto no n.‚ 2 do artigo anterior ƒ constitu†do
por tr„s …rbitros.
2 - A parte que pretende promover a arbitragem comunicar… Š outra
parte, por correio registado ou telefax, o requerimento arbitral, do qual
conste o valor da renda que considera adequada e os respectivos
fundamentos de facto e de direito, bem como a nomea€•o de um …rbitro.
3 - A outra parte disp‡e de 10 dias Žteis para contestar, devendo indicar
o valor da renda que considera adequado e os respectivos fundamentos
de facto e de direito, bem como nomear um …rbitro.
4 - A falta de contesta€•o no prazo previsto no nŽmero anterior equivale
Š confiss•o do pedido.
5 - Caso a parte requerida recorra ao apoio judici…rio na modalidade de
nomea€•o de patrono, o prazo previsto no n.‚ 3 apenas come€a a contar
a partir da data da notifica€•o ao patrono nomeado da sua designa€•o,
ou a partir da notifica€•o ao requerente do pedido de nomea€•o de
patrono da respectiva decis•o de indeferimento.
6 - A n•o apresenta€•o de requerimento para efeitos de apoio judici…rio
na modalidade de nomea€•o de patrono no prazo de 10 dias Žteis a
contar da data da notifica€•o do requerimento arbitral equivale
igualmente Š confiss•o do pedido.
7 - Os dois …rbitros dever•o, em 10 dias Žteis, nomear, por acordo, um
terceiro …rbitro, que presidir….
8 - Caso no prazo previsto no nŽmero anterior n•o se verifique acordo
entre os dois …rbitros, estes dever•o notificar as partes da falta de
acordo, podendo qualquer delas, de imediato, requerer ao presidente do
tribunal da rela€•o da …rea do imˆvel a nomea€•o do terceiro …rbitro.
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9 - Constitu†do o tribunal, este fixar…, ouvidas as partes, as regras
processuais aplic…veis, tendo presente, nomeadamente, os princ†pios da
descoberta da verdade material, do contraditˆrio e da celeridade
processual.
10 - A decis•o arbitral deve ser proferida no prazo de tr„s meses a
contar da constitui€•o do tribunal, prazo este prorrog…vel pelo tribunal
apenas em casos de absoluta necessidade.
11 - Da decis•o tomada pelo tribunal arbitral cabe recurso sobre matƒria
de direito para o tribunal da rela€•o competente em fun€•o do lugar da
situa€•o do imˆvel.
12 - Cada parte suporta os custos com o …rbitro que nomear e com o seu
patrono, bem como os custos prˆprios com comunica€‡es e produ€•o de
prova.
13 - Aos demais custos, nomeadamente referentes aos honor…rios do
terceiro …rbitro e Šs despesas de instala€•o e funcionamento do tribunal,
s•o aplic…veis as regras gerais sobre custas.
14 - As partes podem, em alternativa, acordar em recorrer Š media€•o, a
…rbitro Žnico ou a arbitragem institucionalizada para dirimir o lit†gio
sobre o montante da renda.

IntervenÄÅo por privados
Afinal, todo este articulado visa afastar os propriet…rios do processo de valoriza€•o da
sua propriedade, para finalmente se cair na possibilidade de o entregar a operadores
privados.
• louv…vel ver reconhecer que a efici„ncia dos operadores privados suplanta a do
Estado em matƒria econˆmica, porƒm parece estarmos a cair no problema que foi
tratado na parte I deste artigo. Isto ƒ, expropriam-se propriet…rios privados depois de os
descapitalizar persistentemente, em favor de operadores tambƒm privados.
Artigo 34.Ñ
Contrato de reabilita€•o urbana
1 - O parceiro privado escolhido celebrar… com a SRU um contrato de
reabilita€•o urbana, atravƒs do qual se obriga a proceder Š reabilita€•o
de unidade ou unidades de interven€•o, ou de parte destas.
2 - Pode o contrato de reabilita€•o urbana prever a transfer„ncia para o
parceiro privado dos direitos de comercializa€•o dos imˆveis
reabilitados e de obten€•o dos respectivos proventos, podendo,
nomeadamente, ficar acordada a aquisi€•o do direito de propriedade ou
do direito de superf†cie dos bens a reabilitar por parte deste, ou a
atribui€•o de um mandato para a venda destes bens por conta da SRU.
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3 - A transfer„ncia do direito de propriedade ou do direito de superf†cie
da SRU para terceiros, nomeadamente para o promotor privado, apenas
ser… v…lida apˆs o processo de reabilita€•o do imˆvel em causa estar
conclu†do.
4 - O contrato de reabilita€•o urbana dever… regular, designadamente:
a) A transfer„ncia, ou n•o, para o parceiro privado da obriga€•o de
aquisi€•o dos prƒdios existentes na …rea em quest•o, sempre que tal
aquisi€•o se possa fazer por via amig…vel;
b) A responsabilidade pela condu€•o dos processos expropriativos que
se revelem necess…rios para aquisi€•o da propriedade pela SRU ou pelo
munic†pio;
c) O modo de pagamento entre as partes do valor das indemniza€‡es
devidas por for€a das expropria€‡es;
d) A obriga€•o de preparar os projectos a submeter a licenciamento, de
os submeter a licenciamento, de promover as obras de reabilita€•o
urbana e de requerer as respectivas licen€as de utiliza€•o;
e) Os prazos em que as obriga€‡es das partes devem ser cumpridas;
f) As contrapartidas a pagar por qualquer das duas partes contratantes,
as quais poder•o ser fixadas em espƒcie;
g) O eventual dever do parceiro privado procurar chegar a acordo com
os propriet…rios interessados na reabilita€•o da respectiva frac€•o sobre
os termos da reabilita€•o da mesma e a eventual cess•o da posi€•o
contratual da SRU a favor do parceiro privado, no caso de aquela ter j…
chegado a acordo com os propriet…rios;
h) O eventual dever da SRU ou do parceiro privado por conta desta de
proceder ao realojamento tempor…rio dos arrendat…rios que pretendam
reocupar o imˆvel reabilitado;
i) As garantias de boa execu€•o do contrato a prestar pelo parceiro
privado.

Pode mesmo recorrer-se a fundos fechados de investimento. E quanto ao capital que se
expropria sob a forma prƒdios, este n•o pode entrar nos tais fundos fechados? N•o
parece ser esta a inten€•o do legislador.
Artigo 41.Ñ
Fundos de investimento imobili…rio
1 - Para a execu€•o da reabilita€•o urbana, poder•o constituir-se fundos
de investimento imobili…rio fechados de subscri€•o particular.
2 - A subscri€•o de unidades de participa€•o nos fundos referidos no
nŽmero anterior pode ser feita em dinheiro ou atravƒs da entrega de
prƒdios ou frac€‡es a reabilitar.
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3 - Para o efeito previsto no nŽmero anterior, o valor dos prƒdios ou
frac€‡es ser… determinado pela entidade gestora do fundo, dentro dos
valores de avalia€•o apurados por dois avaliadores independentes
registados na Comiss•o do Mercado de Valores Mobili…rios e por
aquela designados.
4 - As entidades gestoras de fundos de investimento imobili…rio podem
concorrer aos concursos a que se refere o artigo 31.‚, para efeitos da
celebra€•o do contrato de reabilita€•o a que se refere o artigo 34.‚.
5 - Em tudo o que n•o contrarie o presente artigo aplica-se o regime
jur†dico dos fundos de investimento imobili…rio fechados de subscri€•o
particular estabelecido no Decreto-Lei n.‚ 60/2002, de 20 de Mar€o.
6 - Os Ministros das Finan€as e das Obras PŽblicas, Transportes e
Habita€•o podem regulamentar o disposto no presente artigo atravƒs de
portaria conjunta, designadamente no que respeita Š aplica€•o dos
artigos 20.‚ e 31.‚ aos fundos de investimento imobili…rio.

E toda a gente deve cooperar, como se se tratasse de uma situa€•o de real calamidade:
Artigo 42.Ñ
Dever de coopera€•o
Todas as entidades pŽblicas e privadas devem cooperar activa e
empenhadamente na prossecu€•o do interesse pŽblico de reabilita€•o
urbana.

FIM
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