
I I  C O N F E R Ê N C I A 

Ordenamento do Território e Revisão de PDM´s 

C o v i l h ã ,  2 5  e  2 6  d e  O u t u b r o  d e  2 0 0 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAINEL III: PLANOS TERRITORIAIS E MERCADO IMOBILIÁRIO 

TEMA 7:  Planos Territoriais, o valor do solo e o comportamento do mercado 

 

APRESENTADO POR 

FERNANDO PAES ANTUNS, VICE – PRESIDENTE DO ITIC – INSTITUTO TÉCNICO PARA A 

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 



 1

 

1. Tendo presente a nossa relativamente curta experiência de economia aberta, é hoje consensual que só é possível aumentar a 

competitividade global da economia portuguesa, no quadro internacional em que vivemos, se se proceder à modificação, 

aperfeiçoamento e simplificação do conjunto dos instrumentos de planeamento e ordenamento do território. 

Na verdade, apostar nas singulares características geográficas, culturais e sociais do nosso País implica reforçar as vantagens 

competitivas de Portugal em diversos domínios, designadamente: 

- localização mais adequada para empresas europeias que actuam nos sectores industrial, comercial e de serviços, dispondo de 

eficientes infra-estruturas de transporte (marítimo, ferroviário, rodoviário e aeroportuário), de um enquadramento 

administrativo e fiscal favorável e de recursos humanos qualificados; 

- destino privilegiado de turismo de negócios e de lazer, favorecendo uma qualificada oferta hoteleira, cultural, social e 

desportiva, capaz de atrair segmentos diferenciados da procura mundial de turismo, num quadro de grande capacidade de 

manutenção da segurança e ordem internas; 

- escolha privilegiada do destino “Portugal” para segunda habitação pelos segmentos da população europeia com maior 

rendimento disponível, com destaque para os já reformados, devendo ser criada uma oferta adequada no que concerne ao 

acesso aos diversos cuidados de saúde (primários e agudos). 

Em particular no cluster do turismo, o desenvolvimento deste importante sector, nos termos atrás enunciados, estimulará o 

crescimento de segmentos específicos do Sector Agrícola, capazes de oferecer, numa base de proximidade local, produtos de 

alta qualidade (designadamente biológicos – vegetais, frutas, flores, etc. - e vinho), da Indústria e dos Serviços. 

2. No conjunto das modificações ao actual enquadramento do Planeamento e Ordenamento do Território assumem especial 

relevância as que respeitam, entre outros instrumentos, à RAN e à REN, em larga medida responsáveis pelo caos que se 

instalou nos diferentes mercados imobiliários. 

Concomitantemente, devem ser reavaliados os processos de classificação e afectação do uso dos solos, conferindo-lhes 

absoluta transparência, num quadro de previsibilidade, segurança jurídica e de grande celeridade de apreciação e decisão. 

Ora a verdade é que os maus exemplos do urbanismo e os insucessos do sistema de planeamento em vigor têm sido utilizados 

para justificar uma política de travão e de recusa do investimento imobiliário, com graves consequências no desenvolvimento 

do turismo. Com esta atitude, do “politicamente correcto”, Portugal está a perder oportunidades de crescimento e 

consolidação da economia do turismo, porventura irrepetíveis no médio prazo, já que afasta uma procura internacional, em 

grande parte conjuntural, e que, à falta de oferta no nosso País, está a dirigir-se para outros destinos concorrentes, 

designadamente para a nossa vizinha Espanha. 

O facto de haver imensos empreendimentos previstos nos planos, em áreas de aptidão turística, cuja operacionalização está 

dependente da elaboração e aprovação de planos de pormenor, não se traduz numa resposta ao desenvolvimento do turismo 

tal é a dificuldade e improbabilidade dos planos de pormenor serem acabados em tempo útil. 

Por outro lado, grande parte do solo urbanizável e de outros terrenos classificados em planos para uso turístico não estão, na 

realidade, acessíveis aos promotores devido ao seu elevado preço, com valores que estão muito além da razoabilidade. Pode 

concluir-se, aliás, que no actual sistema os planos territoriais têm um efeito perverso no mercado ao induzirem o agravamento 

dos preços dos terrenos na posse dos seus proprietários, permitindo a estes uma capitalização sem limites de todas as mais-

valias e expectativas de lucro da operação e do negócio imobiliário, quase sem deixar margem para a intervenção e acção dos 

outros agentes económicos, nomeadamente empresas de construção. 
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3. Para se entender esta curta intervenção, importa, a este propósito, estabelecer uma clara divisão entre mercado imobiliário 

e mercado da construção. Esta distinção é muito importante para esclarecer uma significativa parcela de opinião, publicada ou 

não, que a não conhece, intencionalmente ou por pura ignorância. Os agentes intervenientes são diferentes, a actividade é 

bem diversa. 

Para o mercado imobiliário são relevantes, como produtos, os solos e as edificações. No lado da procura encontramos 

particulares, empresas e entidades públicas, ainda que com motivações que nos levariam a segmentá-la em quatro grandes 

grupos: 

- procura directa para utilização – constituída por particulares e pessoas colectivas que pretendem utilizar directamente o 

prédio que compraram ou arrendaram; 

- procura para rendimento – constituída por particulares e pessoas colectivas que pretendem arrendar a terceiros os prédios 

rústicos ou urbanos que adquirem; 

- procura para entesouramento – constituída por particulares e pessoas colectivas que pretendem obter uma valorização 

máxima dos prédios, mantendo-os devolutos e expectantes; 

- procura para intermediação – constituída por particulares e pessoas colectivas que se dedicam à actividade imobiliária de 

compra e venda. 

Para o mercado da construção são relevantes os tipos de serviços de construção: construção residencial, não residencial e de 

obras de engenharia civil. A procura é constituída por particulares e instituições públicas e privadas e a oferta é assegurada 

por um vasto número de empresas de construção, que executam o projecto do cliente e operam sobre a propriedade deste. 

4. Em que medida os Planos Territoriais interferem no Valor do Solo e no Comportamento do Mercado Imobiliário, e em 

especial no mercado da construção é o que se procurará tratar de seguida. 

Basicamente, os Planos Territoriais devem resultar de processos de análise e de decisão (política) que, tendo presentes 

diferentes factores (físicos, sociais, económicos, etc.), determinam a classificação e a afectação de usos do solo. 

Eles constituem um elemento fundamental para a execução de uma visão estratégica de desenvolvimento económico e social 

do País. 

Dois dos aspectos fundamentais a salvaguardar no processo de planeamento dizem respeito quer à transparência da 

demarcação das áreas urbanas e urbanizáveis, quer à parametrização dos preços que hão-de constituir referência para a 

regulação do mercado imobiliário. 

O sistema de planeamento deve diferenciar o acto classificativo do uso do solo da afectação a usos específicos. É que a 

classificação dos usos do solo em sede de planos territoriais, sem afectação, pode conduzir a situações inaceitáveis. 

Para analisar o valor dos solos é necessário analisar um conjunto complexo de parâmetros e importa, para estabelecer uma 

correlação entre os planos territoriais e o comportamento do mercado, segmentar os mercados imobiliários. Segue-se, neste 

ponto, a divisão estabelecida no trabalho coordenado pelo Professor Sidónio Pardal1: 

1. Mercado do solo em áreas classificadas; 

2. Mercado do solo em espaços silvestres de produção; 

3. Mercado de solos agrícolas; 

4. Mercado de solo rústico de vilegiatura; 

5. Mercado de solos rústicos urbanizáveis; 

6. Mercado de solos urbanizados em lotes para construção; 
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7. Mercado de prédios urbanos para renovação; 

8. Mercado de espaço edificado em segunda mão; 

9. Mercado de prédios novos edificados 

Fácil é de ver que o valor do solo depende fundamentalmente do uso autorizado em plano, da sua localização e da sua 

dimensão. Desde logo, a grande diferença de partida estabelece-se entre os solos rústicos, relevantes nos primeiros quatro 

segmentos atrás, e os solos urbanos, que integram os últimos cinco segmentos. 

Por exemplo e de acordo com o estudo atrás referido2, um terreno para montado de sobro pode valer no mercado entre 0,20 

€/m2 e 0,50 €/m2. Se houver uma alteração em plano do uso e afectação daquele solo para solo urbanizável para habitação 

estaremos perante um prédio que poderá valer entre os 55 € e os 260 € por m2. Teremos então, em resultado de uma decisão 

política, uma valorização tremenda da propriedade. 

Daí que os planos territoriais, designadamente os PDM, por razões de transparência e de eficiência económica, devam 

integrar um conjunto de valores indicativos do preço dos tipos de solos por ele abrangidos. 

5. Como atrás se afirmou, a viscosidade e opacidade resultante do sistema de planeamento e ordenamento territorial em vigor 

tem conduzido a uma profunda “desorganização” do território, a disfunções nos mercados imobiliários e a graves 

constrangimentos à actividade das empresas de construção. 

De facto e no que respeita ao Sector da Construção, as empresas que se dedicam ao segmento da construção de edifícios têm 

enfrentado dois tipos de problemas: 

- em primeiro lugar, a procura que lhe é dirigida, maioritariamente gerada por investidores nacionais, caracteriza-se por um 

comportamento cíclico muito marcado – a períodos de grande expansão, sucedem-se períodos de grande contracção. A 

amplitude dos ciclos não tem sido minorada pela procura gerada por investidores estrangeiros, intensa na fase de expansão 

económica internacional, em face da incapacidade de resposta, em tempo útil, do sistema de planeamento e ordenamento do 

território. Este facto não permite às empresas nacionais de construção estabilizar os seus quadros de recursos em função de 

um planeamento a médio/longo prazo; 

- em segundo lugar, as empresas de construção intervêm já numa última fase do processo imobiliário. Ora, num quadro de 

grande especulação do valor dos solos, o promotor imobiliário, que adquire o solo urbanizável já a elevado preço e pretende 

colocar o produto final no mercado a um preço adequado face ao nível da procura do período, recorre a processos de licitação 

competitiva que conduzem à aceitação, pelas empresas de construção, de margens de lucro muito reduzidas. Nos últimos 

quatro anos a rentabilidade das empresas de construção reduziu-se acentuadamente, quer medida pela rentabilidade das 

vendas (em média inferior a 1%), quer em termos de rendibilidade dos capitais próprios (significativamente abaixo dos 4%, 

em média). A margem de lucro obtida pela actividade de construção é, pois, muito reduzida e largamente inferior à obtida 

quer pelos proprietários e intermediários de solos, quer pelos promotores imobiliários. 

Em síntese, as empresas que actuam no mercado da construção estão a atravessar um dos mais recessivos períodos de que há 

memória no Sector, com graves consequências para a actividade económica portuguesa. 

Para esta situação em muito contribui, como se disse, o actual sistema de planeamento e de ordenamento do território em 

vigor, que urge modificar. 

                                                                                                                                                         
1 In “A Apropriação do Território – Crítica aos diplomas da RAN e da REN”, 2006 
2 Ver nota 1 


