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OS DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE 

NO DIREITO IMOBILIÁRIO E DO 

URBANISMO
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“DEUS FEZ O CAMPO, O HOMEM FEZ A CIDADE” 
Aforismo de Cowper, apud Girão, A.Amorim – Origens e Evolução do Urbanismo em Portugal, Separata do Nº1 

da RCED, Lisboa 1945, p. 45
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O urbanismo 
começou por ser um 
facto social devido à 

apetência das pessoas 
por viverem na cidade.



O Direito do Urbanismo é o ramo do Direito que trata da 
ocupação, uso e transformação do solo, não se restringindo 

às cidades, mas abrangendo todo o território urbano 
propriamente dito

Urbanismo enquanto 
ciência

investigação e 
ordenamento dos 

aglomerados urbanos



7

Novas tecnologias

SIG 

Deteção Remota 

CAD



O Direito do Urbanismo é o ramo do Direito que trata da 
ocupação, uso e transformação do solo, não se restringindo 

às cidades, mas abrangendo todo o território urbano 
propriamente dito

Direito do Urbanismo

Ramo do Direito Público, 
que trata da ocupação, 
uso e transformação do 
solo, não se restringindo 

às cidades, mas 
abrangendo todo o 
território urbano.



9

Integra-se no Direito 

Administrativo.

Regula:

Ordenamento do território 

Gestão Urbanística 

Emparcelamento 

Reparcelamento

Alteração de Loteamentos .
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Afetação do território

PNPOT

PDM
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Fiscalização
Licenças  

Reabilitação 
Urbana.
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Ramo do Direito
Privado 

DIREITO IMOBILIÁRIO 
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Compra e Venda 

Arrendamento de Imóveis 

Incorporações Imobiliárias
.
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Ambiente de má qualidade do ar são responsáveis por 
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SUSTENTABILIDADE

Ser sustentável é uma 

necessidade a todos os níveis.

Existem variadas formas e com 

recurso a diferentes mecanismos, 

incluindo os legais e fiscais, para 

contribuir para termos uma 

melhor sustentabilidade 

ambiental.
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Urgência das mudanças climáticas:
Protocolo de Quioto

Acordo de Paris
Conferência Internacional de Glasgow

Redução das emissões em mais de 90% até 2050

51 milhões de toneladas de gases com efeito de estufa
por ano
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Política do ambiente 

Ecossistemas 

Recursos naturais

Sociedades de baixo 

carbono

Economia verde
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Criação de 

espaços 

Verdes  e 

Azuis

Construção e

Requalificação

de Edifícios 

Adoção 

das Boas 

Práticas de 

Mobilidade
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Agência Europeia do 

Ambiente

Criação de mais espaços verdes e 

azuis 

Requalificação de linhas de água

Construção e requalificação de 

edifícios 

Sustentabilidade e eficiência dos 

edifícios 

SITUAÇÃO DE PORTUGAL 
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“ A SUSTENTABILIDADE TEM DESCONTO”

Por isso é importante a discriminação positiva dos promotores através de 

benefícios fiscais ou incentivos financeiros.
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“O Universo não é meu: Sou eu”

Fernando Pessoa
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* Imagens do google
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Consultasl:tas
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