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instrumentos de política de solos

Perequação, Reparcelación, Land readjustment



o solo
“planning beyond growth dependence”
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€€€€

Classificação do Uso do Solo
€€€€€€€

Edificação
€€€

Manutenção e Conservação
€€

(Acção Pública) (Acção Pública e Privada) (Acção Pública e Privada)
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O dilema universal (Alterman, 2010): 

“How to deal with the 
shifts in land values 

inevitably caused by land 
use regulation?” 



os “novos” desafios
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Nova Agenda Urbana da UE

scarcity             
affordability 
sustainability       
efficiency 
prosperity    
resilience 
inclusion 
risk management

Priority themes



Nova Agenda Urbana da UE

Better funding 
Better regulation
Better knowledge

Objectives



os instrumentos
os desafios



Fonte: Correia (1993)

Instrumentos de política de solos

Funções de 
Estado  

Nível de 
Governo Tipos de Políticas de solos  Instrumentos   

Afectação 
eficiente de 
recursos  

Local 

Controlo directo 
sobre o 
desenvolvimento 
urbano 
específico (do 
sítio, usos, 
etc.,...) 

Não envolvendo a 
posse do solo pela 
Administração 
Pública 

Regulamentação: medidas 
preventivas; planos de 
zonamento; licenciamento. 

Participação directa, 
envolvendo a 
posse ainda que 
transitoriamente  

Expropriação.  

Participação através 
de iniciativas 
mistas envolvendo 
ou não a posse do 
solo  

Perequação; Associação 
de proprietários.  

(Re)distribuição 
de rendimento 
e recursos 

Local/ 
Central 

Controlo fiscal 
do 
desenvolvimento 
urbano 

Geral Instrumentos de tributação 
(impostos, taxas, 
outros,...). 
Atribuição de incentivos 
(benefícios, fiscais, 
subsídios...). 

Específico (do sítio, 
usos, etc.,...) 

Estabilização 
da Economia Central 

Influência geral sobre o 
desenvolvimento urbano através da 
influência sobre o mercado de solos 

Instrumentos de política 
fiscal; Instrumentos de 
política monetária. 

	



Instrumentos de política de solos

(Vedung et al, 1998) 

poder coercivo
poder do incentivo

poder normativo, exemplificativo



os instrumentos
“Land readjustment: Perequação”



Eficiência e Sustentabilidade

Assegurar a comparticipação no financiamento dos privados na “infraestrutura pública”

Eficácia

Agilizar a gestão urbanística e tornar mais eficiente a execução dos planos

Equidade

Promover a redistribuição equitativa dos benefícios e encargos entre proprietários

Perequação: Objectivos
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Land Readjustment



1.

2.

3.

Iniciativa dos 
interessados Cooperação

instigados

ICM

Mecanismos de Compensação

A avaliação da propriedade imobiliária

4.

O papel da Administração Pública na promoção do espaço urbano

Instrumentos de Execução

Reparcelamento ...Compensações Taxas

IMU

Compensações em lotes 
infraestruturados – m2 S Ai, € 

Aquisição ou venda dos DAC em 
excesso ou falta- € 

Unidades de Execução

Descontos nas taxas - €

Imposição Administrativa 

acordos voluntários

€Repartição Cts. Urb.

Edificabilidade abstracta

Direito concreto de construção
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Perequação: a prática



41%
(153)
sem

sistema de 
execução59%

371 Planos de Pormenor (1999-2012)

66%
(243)

Sem LR

34%
(128)
com
LR

Source: PERCOM. 

Perequação: a prática
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Ausência de uma cultura de negociação do
tipo win-win entre sector público e privado



Culturais/ Sociais

Legais

Técnicos

Obstáculos

Económicos

Ausência de uma cultura de negociação do
tipo win-win entre sector público e privado

Crise económica e financeira que afectou com 
particular relevância o mercado imobiliário

Perequação: a prática
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Perequação: a prática

Culturais/ Sociais

Legais

Técnicos

Obstáculos

Económicos

• A inexistência de um sistema de avaliação 
da propriedade consistente e fiável que 
esteja verdadeiramente integrado no processo 
de planeamento;

• Falta de mecanismos eficazes e eficientes 
de resolução de situações de conflito;

• Falta de mecanismos eficazes e eficientes 
para induzir a perequação.



• Clearly define and assign property rights;

• Enable independent land and property valuation processes and 
guarantee public dissemination of these values;

• Enable the judicial system to handle disputes that often arise in 
these type of processes.

(World Bank, 2013)

Urban development in a multiple land ownership context is most efficient 
when is grounded in strong institutions that:

Perequação: a literatura internacional sugere...
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Análise Comparada International
(a amostra internacional é surpreendentemente pequena…)

Alemanha, Espanha, Itália, Grécia, Turquia, Japão, Taiwan, Malaysia, Israel,…

Source: PERCOM. 



F-Plan
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Readjustment

Implementação

Avaliação do valor da 
propriedade
(antes e depois do projecto)

Definição dos mecanismos  de 
compensação

Forte participação dos 
proprietários

Identificação de proprietários

Actualização dos registos 
cadastrais 

Constituição de  uma 
comissão de gestão 
independente

Afectação dos lotes e/ou outras 
compensações 

B-Plan

Trabalhos 
preparatórios

Preparação do Plano 
de LR

Publicação do Plano 
de LR

Outros métodos

Alemanha
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Implementação

Trabalhos 
preparatórios

Preparação do Plano 
de LR

Publicação do Plano 
de LR

Alemanha

obrigatório

processo...

“Urban land has a social purpose that 
cannot be wasted” (Davy, 2007).
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Implementação

Trabalhos 
preparatórios

Preparação do Plano 
de LR

Publicação do Plano 
de LR

Alemanha

obrigatório

altamente participado

processo...

“Urban land has a social purpose that 
cannot be wasted” (Davy, 2007).

“Mandatory LR results in significant
advantages compared with voluntary LR” 
(Kotter, 2018).

considerado justo e 
credível

A existência de um sistema de referência 
de valores do solo suportado pelo Board
of Expert Valuers, contribui para um 
mercado transparente (Voβ and Bannert, 
2018). 

A constituição de uma comissão de gestão 
independente: LR committee (Kotter, 2018).



Land Readjustment 

Versão preliminar

implementação

Plano de reparcelamento
versão preliminar

Plano de reparcelamento
definitivo

Projecto de 
Infrastructuras Planta de reparcelamento

Plano de financiamento
Programa de execução
Compensações

Objectivos
Resultados esperados e 
constragimentos
Estimativa de custos e 
receitas
Demonstração da 
viabilidade económica e 
financeira

Constituição de uma
comissão de gestão

Outros
métodos

Plano de usos do solo

Projecto de 
desenvolvimento

urbano

Trabalhos preparatórios

Japão



Land Readjustment 

Versão preliminar

implementação

Plano de reparcelamento
versão preliminar

Plano de reparcelamento
definitivo

Projecto de 
Infrastructuras

Constituição de uma
comissão de gestão

Outros
métodos

Plano de usos do solo

Projecto de 
desenvolvimento

urbano

Trabalhos preparatórios

Japão

Atractivo (iniciativa privada)

Forte envolvimento da 
administração

processo...

“LR … requires strong
incentives and/or effective
restrictions...

... to a great extend, the role 
of consensus and
collaboration in LR is a myth” 
Sorosen, 2011).

“… LR projects are 
designated, planned, 
designed and implemented
by local governments
planning officers” 
(Sorosen, 2011).



Plano Director Municipal  

Unidad de Actuación LR Projecto

sistema de 
actuación

Implementação

Development 
Plan

Espanha (Valencia)

Mecanismos eficazes e 
eficientes de resolução de 

situações de conflito

Agente urbanizador

“landownership is no longer the 
sole key to urban development”

(Muñoz-Gielen and Altes, 2007)



Condições necessárias (Alterman, 2015)…

• Os acréscimos de valor do propriedade e a existência de uma procura de 
mercado efectiva são o fuel, o motor necessário para que o LR seja viável.

• A existência de mecanismos com poder coercivo como forma de promover
acordos instigados (expropriação).

• A existência de mecanismos com poder como forma de promover acordos
instigados (vantagens procedimentais, benefícios fiscais, urbanísticos,…).

• Mecanismos transparentes e fiáveis de avaliação da propriedade (envolvendo
preferencialmente associações profissionais e idóneas).

• Cordenação com o sistema de fiscalidade sobre a propriedade.



Value Capture: 

Tributação das 
Mais-Valias

(ou de pelo
menos parte…)

Land and property taxation, TIF, …, Impact 
fees, Land readjustment

Regeneração Urbana

Cost recovery:

Impact fees, UDC,…

Land readjustment

Infrastruturação, edificação

Expansão
Manutenção, Reabilitação

Conservação dos sistemas 
urbanos e dos espaços 

adaptados

Coordenação com o sistema de fiscalidade sobre a propriedade



Coordenação LR e TIF em operações de regeneração urbana

Source: PERCOM. 



 

 

 
Quarteirão da Nogueira, maquete 3D (fonte: FAT, estudo prévio) 
 
O projecto concebido para o Quarteirão da Nogueira, dentro dos parâmetros 
definidos pelo Documento Estratégico que enquadra e conduz a política de 
investimentos do Fundo, consagra a opção pela edificação de uma residência 
universitária, para cuja gestão se configura um modelo inovador, não só em 
Portugal como na Europa. A Sociedade Gestora confia que a construção, numa 
cidade como Coimbra, de uma residência universitária concebida e gerida de 
acordo com as melhores práticas internacionais é um elemento enriquecedor do 
Plano de Reabilitação da Unidade de Intervenção I, bem como uma opção com 
um potencial de rentabilidade e diversificação de risco com relevância para a 
rentabilização dos capitais investidos no Fundo. Este projecto foi apresentado, 
para co-financiamento, ao Urban Development Fund constituído para a Região 
Centro no âmbito da iniciativa Jessica. 
 
Em paralelo com o estudo prévio do Quarteirão da Nogueira, foram projectadas 
outras intervenções, de natureza mais urgente, em parcelas soltas. 
 

Instrumento que potecialmente facilita o investimento de operações urbanísticas de regeneração
urbana em contextos de multiplos proprietários, como é o caso do LR

Uma espécie de TIF: conceito
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Administração
Local

A Administração Pública define uma unidade de execução que
será abrangida por um programa TIF e objecto de uma
operação urbanística

Uma espécie de TIF: conceito
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€€€€€

O valor da propriedade
aumenta

Proprietários

Valor fiscal base existente + Δ

Os proprietários privados pagam ao município o 
investimento feito de acordo com os ganhos de valor
que foram criados pelo investimento público em
propriedade privada.

Administração
Local

Financiamento público

Uma espécie de TIF: conceito



 

 

 
Quarteirão da Nogueira, maquete 3D (fonte: FAT, estudo prévio) 
 
O projecto concebido para o Quarteirão da Nogueira, dentro dos parâmetros 
definidos pelo Documento Estratégico que enquadra e conduz a política de 
investimentos do Fundo, consagra a opção pela edificação de uma residência 
universitária, para cuja gestão se configura um modelo inovador, não só em 
Portugal como na Europa. A Sociedade Gestora confia que a construção, numa 
cidade como Coimbra, de uma residência universitária concebida e gerida de 
acordo com as melhores práticas internacionais é um elemento enriquecedor do 
Plano de Reabilitação da Unidade de Intervenção I, bem como uma opção com 
um potencial de rentabilidade e diversificação de risco com relevância para a 
rentabilização dos capitais investidos no Fundo. Este projecto foi apresentado, 
para co-financiamento, ao Urban Development Fund constituído para a Região 
Centro no âmbito da iniciativa Jessica. 
 
Em paralelo com o estudo prévio do Quarteirão da Nogueira, foram projectadas 
outras intervenções, de natureza mais urgente, em parcelas soltas. 
 

€€€€€

SΔi = Investimento Publico

Será aplicado um 
incremento na carga
tributária durante um 
determinado período de 
tempo.

O valor da propriedade
aumenta

Proprietários

Valor fiscal base existente + Δ

Financiamento público

Administração
Local

Uma espécie de TIF: conceito
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SΔi = Investimento Publico

Falta de capacidade
financeira para assegurar
antecipadamente o 
investimento inicial para
promover o 
desenvolvimento urbano.

O valor da propriedade
aumenta

Proprietários

Valor fiscal base existente + Δ

Financiamento público

Administração
Local

Uma espécie de TIF: conceito
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de crédito
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SΔi = Public Investment
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Uma espécie de TIF: conceito



 

 

 
Quarteirão da Nogueira, maquete 3D (fonte: FAT, estudo prévio) 
 
O projecto concebido para o Quarteirão da Nogueira, dentro dos parâmetros 
definidos pelo Documento Estratégico que enquadra e conduz a política de 
investimentos do Fundo, consagra a opção pela edificação de uma residência 
universitária, para cuja gestão se configura um modelo inovador, não só em 
Portugal como na Europa. A Sociedade Gestora confia que a construção, numa 
cidade como Coimbra, de uma residência universitária concebida e gerida de 
acordo com as melhores práticas internacionais é um elemento enriquecedor do 
Plano de Reabilitação da Unidade de Intervenção I, bem como uma opção com 
um potencial de rentabilidade e diversificação de risco com relevância para a 
rentabilização dos capitais investidos no Fundo. Este projecto foi apresentado, 
para co-financiamento, ao Urban Development Fund constituído para a Região 
Centro no âmbito da iniciativa Jessica. 
 
Em paralelo com o estudo prévio do Quarteirão da Nogueira, foram projectadas 
outras intervenções, de natureza mais urgente, em parcelas soltas. 
 

€€€€€SΔi?
One major premise has to be taken for granted:

É apenas justo impor um aumento de imposto aos contribuintes, se o benefício que
resulta do investimento público em áreas TIF corresponder a um incremento efetivo nos
valores imobiliários.

De modo garantir a viabilidade de TIF, será necessário demonstrar que as diferenças
entre valores de propriedade antes e depois da operação urbana são, pelo menos,
iguais ao investimento feito pelo município, mas que será pago pelos proprietários
privados.

Premissa



Foram estudados diferentes cenários para determinar o valor justo da carga tributária

Exemplo: Δ?



 

 

 
Quarteirão da Nogueira, maquete 3D (fonte: FAT, estudo prévio) 
 
O projecto concebido para o Quarteirão da Nogueira, dentro dos parâmetros 
definidos pelo Documento Estratégico que enquadra e conduz a política de 
investimentos do Fundo, consagra a opção pela edificação de uma residência 
universitária, para cuja gestão se configura um modelo inovador, não só em 
Portugal como na Europa. A Sociedade Gestora confia que a construção, numa 
cidade como Coimbra, de uma residência universitária concebida e gerida de 
acordo com as melhores práticas internacionais é um elemento enriquecedor do 
Plano de Reabilitação da Unidade de Intervenção I, bem como uma opção com 
um potencial de rentabilidade e diversificação de risco com relevância para a 
rentabilização dos capitais investidos no Fundo. Este projecto foi apresentado, 
para co-financiamento, ao Urban Development Fund constituído para a Região 
Centro no âmbito da iniciativa Jessica. 
 
Em paralelo com o estudo prévio do Quarteirão da Nogueira, foram projectadas 
outras intervenções, de natureza mais urgente, em parcelas soltas. 
 

O TIF é sustentável social, economicamente
e financeiramente apenas para intervenções
de reabilitação ligeira.

Não incluem intervenções nos principais
sistemas construtivos de construção, nem
mudanças na estrutura atual da propriedade ou
deslocamento temporário de moradores.

Exemplo: Δ?



O TIF pode fazer parte de um novo 
portfólio de receitas municipais, embora se 
reconheça que o pressuposto inicial para a 
aplicação TIF em Portugal também é o 
principal constrangimento:

A viabilidade do TIF depende da 
existência de uma procura efetiva para o 
tipo ou operação urbana programada.

Como parece ser a tendência descrita na
literatura internacional, a disseminação
do TIF é mais significativa em áreas onde
é possível atrair investimento privado, 
mesmo que as condições presentes não
permitam fazê-lo de forma eficiente
(Merriman, 2009).

Conclusões



Esta premissa deixa de lado uma parte 
significativa dos desafios que os
municípios em Portugal enfrentam em
relação às operações urbanas em um 
contexto de propriedade terrena múltipla e 
regenração urbana.

Conclusões



Os programas TIF facilitam o acesso ao crédito em intervenções urbanas
com vários proprietários;

Do ponto de vista das instituições financeiras, os programas TIF reduzem o
risco e a incerteza quanto ao pagamento do empréstimo;

O detalha do programa TIF traz confiança e transparência ao longo do
processo;

O TIF garante um tratamento equitativo dos proprietários: o aumento da
carga tributária é proporcional ao benefício introduzido na propriedade
imobiliária; e finalmente

Devido a todas as vantagens anteriores, o TIF facilita as operações
urbanas em grande escala (bloco, rua, ...), o que leva a ganhos em termos
de qualidade urbana e eficiência econômica e financeira.

Conclusões
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Ciclo de vida urbana


