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Apresentação

O livro digital que se publica constitui o registo documental de algumas das intervenções 
produzidas na Conferência O ambiente & e a cidade, realizada no dia 17 de Novembro 
de 2015 na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sob a égide do ICJP. 

Contámos com o contributo de diversos especialistas a quem se reitera o agradecimento 
pela participação, bem assim como a Secretariado do ICJP, particularmente à Drª Telma 
Oliveira, por todo o empenho que colocou na divulgação e realização do evento. 

Os Coordenadores, 

Carla Amado Gomes
Tiago Antunes
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Planeamento territorial e ambiente urbano1 
Em linha de diálogo científico

João Miranda
Professor Auxiliar da Faculdade de Direito 

 da Universidade de Lisboa

1. O tema da presente exposição tem sido normalmente abordado a propósito da 
distinção entre os objetos do Direito do Urbanismo e do Direito do Ambiente, bem como a 
respeito da receção de preocupações ligadas à tutela do ambiente nos instrumentos de 
planeamento territorial. Não tencionamos calcorrear nenhum desses percursos científicos 
mas sim procurar comentar criticamente as reflexões produzidas por alguns dos autores 
que mais têm tentado entender o sentido da evolução do espaço urbano no decurso das 
últimas décadas e que o têm pensado numa dimensão prospetiva de garantia da susten-
tabilidade urbana.

Nesta medida, a exposição em apreço não segue intencionalmente um guião pré-
-estabelecido, nem tem a pretensão de conduzir a conclusões finais. O nosso propósito é 
muito mais modesto e basta-se com a apresentação de notas críticas soltas sobre o alcan-
ce de afirmações realizadas por pensadores de referência sobre a temática desta sessão. 
Esperamos não defraudar as expetativas de quem nos convidou e de quem se predispor 
a ler o presente texto.

2. A primeira afirmação foi proferida por um dos maiores pensadores sobre o fenó-
meno urbano e é reveladora de um pessimismo militante quanto ao futuro da cidade. De 
acordo com HENRI LEFEBVRE, “a cidade historicamente construída já não é vivenciada 
nem entendida de maneira prática. É apenas um objeto de consumo cultural para os 
turistas, para o esteticismo ávido por espetáculos e pelo pitoresco. Mesmo para os que 
procuram entendê-la com compaixão, a cidade morreu”2.

1  Corresponde com alguns desenvolvimentos e atualizações à intervenção proferida na Con-
ferência “O ambiente e a cidade”, realizada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
em 17 de novembro de 2015, coordenada pelos Profs. Doutores Carla Amado Gomes e Tiago Antu-
nes, a quem agradecemos o convite para participar no evento.

2  Cfr. HENRI LEFEBVRE, Le droit à la ville, Paris, 3.ª edição, 2009. 

Voltar ao índice
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Antes de mais, glosando MARK TWAIN, a notícia da morte da cidade é manifestamen-
te exagerada. Pelo contrário, as cidades constituem espaços verdadeiramente camale-
ónicos, no sentido de apresentarem uma capacidade de adaptação à mudança e de 
resiliência, que lhes permite captar, de modo crescente, a vontade dos cidadãos em nelas 
residir. Todos os indicadores disponíveis apontam no sentido do crescimento nas próximas 
décadas da percentagem da população mundial que residirá em áreas urbanas3.

Tal não significa, todavia, que as palavras de HENRI LEFEBVRE não se revelem certei-
ras quanto a um dos perigos que atualmente encerra o devir das cidades: uma excessiva 
ocupação turística do espaço urbano pode vir a descaraterizá-lo e a retirar-lhe o sentido 
de pertença daqueles que a habitam. Com efeito, se é verdade que o turismo pode ser o 
“motor económico” que promove a reabilitação e a revitalização urbanas de áreas outro-
ra degradadas e devolutas, também é mister reconhecer que a afetação de zonas muito 
relevantes da cidade para fins turísticos pode fazer com que as mesmas sejam ocupadas 
por uma população exclusivamente móvel.

Os decisores públicos municipais são, pois, confrontados com o dilema de os promoto-
res privados serem imprescindíveis para a recuperação de áreas fundamentais da cidade 
mas preferirem canalizar os respetivos investimentos para um domínio de rápida rentabili-
zação, como acontece com os empreendimentos de cariz turístico ou com segmentos do 
mercado imobiliário mais flexíveis, de que são exemplos as unidades de alojamento local. 
Naturalmente, os referidos investimentos não podem ser desperdiçados mas cabe a quem 
goza das prerrogativas públicas de planeamento e de gestão urbanística impor as condi-
ções para que eles sejam acompanhados igualmente de melhorias no espaço público e 
de “reservas de fogos para habitação permanente”.

De outra forma, corre-se o risco de transformação da cidade num imenso espaço 
destinado exclusivamente a turistas. Para evitar a sua consumação, importa adotar estra-
tégias locais que combinem a localização de espaços de utilização coletiva e de equipa-
mentos municipais destinados, em primeira linha, a residentes, nacionais ou estrangeiros, 
que se pretendam fixar em certos núcleos da cidade. Paralelamente, ao nível dos ins-
trumentos de planeamento urbanístico, impõe-se a criação de uma disciplina normativa 
que facilite a plurifuncionalidade nos usos dos solo e não a sua classificação apenas para 
espaços turísticos.

Por outro lado, importa que o investimento público municipal dirigido para o embele-
zamento e a qualificação do espaço público providencie igualmente formas de o mesmo 
ser fruído e aproveitado por residentes noutros pontos da cidade e que constitua uma for-
ma de identificação destes com o núcleo urbano de que são membros.

3. A segunda afirmação foi proferida por um dos pensadores recentes de maior vulto 
sobre o fenómeno ambiental, ULRICH BECK, conhecido sobretudo pelas suas obras sobre 

3  Cfr., por exemplo, o Relatório da ONU de 2014 que revela que cerca de 54% da população 
mundial reside em áreas urbanas e que a estes se irão juntar mais 2,5 mil milhões até 2050, disponível 
para consulta em http://esa.un.org/unpd/wup/ .

Voltar ao índice
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a sociedade de risco. Segundo o Autor, “as mudanças climáticas, consideradas catas-
tróficas e resultantes da ação do homem, estão ocorrendo na forma de um novo tipo de 
síntese da natureza com a sociedade. Enquanto as desigualdades nas oportunidades de 
vida estão relacionadas à capacidade de dispor de renda, qualificações educacionais, 
passaportes, etc. – seu caráter social sendo muito evidente – a desigualdade radical das 
consequências das mudanças climáticas toma forma material na exacerbação e na fre-
quência crescente dos desastres naturais – enchentes, furacões, etc. – que, em princípio, 
são ocorrências naturais conhecidas, e não aparecem de maneira autoevidente como o 
produto de decisões sociais. A expressão “forças da natureza” ganha um novo significado: 
a evidência das leis da Natureza sobre as catástrofes “naturais” produz uma naturalização 
das relações sociais de desigualdade e poder. (…) O caráter catastrófico é apenas reve-
lado dentro do campo de referência da sociedade afetada. Os potenciais catastróficos 
não podem ser deduzidos da natureza, ou de análises científicas mas refletem a vulnera-
bilidade social de certos países e grupos populacionais às consequências das mudanças 
climáticas”4.

O texto citado interpela-nos para um dos principais problemas que o homem enfrenta 
na sociedade atual. De facto, não obstante certas visões negacionistas do aquecimento 
global, a verdade é que não é por acaso que o tema das alterações climáticas constituiu 
o tema central da recente Cimeira do Clima de Paris em 2015, no seio da qual os Estados 
acordaram entre si a celebração de um Acordo ao nível climático.

Uma das dificuldades reside em integrar políticas de adaptação às alterações cli-
máticas no âmbito local, sabendo-se de antemão que as fronteiras dos Estados ou entre 
espaço urbano e espaço rural não podem ser erigidas para evitar a aplicação do “princí-
pio dos efeitos colaterais”5, segundo o qual as comunidades locais são afetadas em larga 
medida por decisões e ações adotadas noutras áreas territoriais.

Uma primeira tentativa de acautelar este aspeto residiu na adoção, em 1991, no âm-
bito das Nações Unidas, da Convenção sobre Avaliação dos Impactes Ambientais num 
Contexto Transfronteiriço, conhecida por Convenção de Espoo6, aplicável aos projetos 
públicos ou privados com relevantes efeitos transfronteiriços. No entanto, esta convenção 
internacional foi gizada num contexto histórico em que a temática das alterações climáti-
cas ainda não tinha adquirido a acuidade que reveste atualmente.

É certo que, no âmbito do procedimento da formação dos planos territoriais, existem 
instrumentos destinados à avaliação ambiental desses instrumentos7, mas os mesmos ainda 
se revelam insuficientes para a adoção de medidas de adaptação às alterações climáti-
cas. Porventura, seria necessário enveredar por um de dois caminhos: ou alterar o escopo 

4  Cfr. ULRICH BECK, Desigualdade social e mudanças climáticas, in Urbanismo Ecológico, 
obra coletiva, tradução brasileira, São Paulo, Brasil, p. 106. 

5  Princípio enunciado por ULRICH BECK, op. cit., pp. 107-108.
6  Aprovada pelo Decreto n.º 59/99, de 17 de dezembro.
7  Cfr. Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, e artigos 47.º, 57.º, n.º 2, e 66.º do Decreto-Lei 

n.º 80/2015, de 14 de maio.

Voltar ao índice
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da avaliação ambiental estratégica tal como é hoje realizada, nela incluindo o estudo dos 
efeitos da aplicação dos programas ou planos em termos de alterações climáticas; ou s

eguir o exemplo pioneiro de Copenhaga que aprovou especificamente um Plano de 
Adaptação às Alterações Climáticas8.

Em qualquer caso, não se pode perder de vista que, por mais eficazes que se revelem 
as medidas locais de combate às alterações climáticas, dificilmente as mesmas conse-
guirão mais do que mitigar as consequências do aquecimento global. Por isso mesmo, os 
decisores locais podem sentir-se impotentes para resolver problemas que transcendem em 
muito a respetiva realidade espacial. Mas aqui também vale o aforismo “pensar global, 
agir local”, ou seja as medidas tomadas ao nível municipal constituem uma peça essencial 
para alcançar desideratos que ultrapassam essa realidade.

4. A terceira visão sobre a qual gostaria de refletir foi exposta por ANDREA BRANZI, 
num texto intitulado “Para um pós-ambientalismo: sete sugestões para uma Nova Carta de 
Atenas”9. O Autor justifica a alusão a uma Nova Carta de Atenas, no sentido de “descre-
ver uma paisagem urbana na era da Terceira Revolução Industrial, da globalização e do 
trabalho difuso, da crise ambiental e da crise do ambientalismo”10. Para fazer face a esta 
situação, propõe sete alterações fundamentais das quais escolhemos seis para analisar: 
refuncionalização urbana; grandes transformações por meio de microestruturas; a cidade 
como uma favela high-tech; a cidade como um computador pessoal a cada vinte metros 
quadrados; modelos fracos de urbanização; diluir fronteiras e fundamentos11.

Uma nota prévia para assinalar o simbolismo de o Autor propor uma Nova Carta de 
Atenas. A primeira Carta de Atenas constitui o texto resultante do IV Congresso Internacio-
nal de Arquitetura Moderna, ocorrido em Atenas em 1933, e no qual se pode identificar o 
protagonismo das ideias do movimento do funcionalismo racionalista, interpretadas sobre-
tudo por LE CORBUSIER12. A segunda Carta de Atenas, curiosamente denominada Nova 
Carta de Atenas, foi adotada em 200313.

As sugestões avançadas por ANDREA BRANZI revelam-se interessantes, no entanto, 
nem todas merecem a nossa concordância.

A refuncionalização urbana constitui, efetivamente, um dos principais desafios com os 
quais se confrontam as cidades. Não faltam exemplos de passivos ambientais existentes no 

8  Disponível para consulta em http://denmark.dk/en/green-living/copenhagen/ .
9  Texto inserido na obra coletiva Urbanismo Ecológico, obra coletiva, tradução brasileira, São 

Paulo, Brasil, 2014, pp. 110-111 
10  Cfr. ANDREA BRANZI, op. cit., p. 110.
11  Cfr. ANDREA BRANZI, op. cit., pp. 110-111.
12  Sobre a Carta de Atenas de 1933, v, ALVES CORREIA, O plano urbanístico e o princípio da 

igualdade, Coimbra, 1989, pp. 41-43
13  Cfr. A Nova Carta de Atenas 2003. A visão do Conselho Europeu de Urbanistas sobre as Ci-

dades do séc. XXI, tradução portuguesa de Paulo Correia e Isabel Costa Lobo, Lisboa, 2003.

Voltar ao índice
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espaço urbano, que constituem resquícios do desenvolvimento de outras atividades em 
tempos pretéritos. Porventura, o maior paradigma disso mesmo prende-se com a neces-
sidade de revitalização de áreas urbanas, nas quais se localizam imóveis originariamente 
afetos a finalidades industriais. Uma boa ilustração disso mesmo encontra-se, em Lisboa, 
na zona de Alcântara, no espaço da Lx Factory cuja natureza multifacetada, permite o 
surgimento de espaços destinados a startups de economia criativa e de produção e con-
sumo cultural.

Por outro lado, o advento de microestruturas, de que o melhor exemplo é o das lojas 
de bairro constitui igualmente uma proposta interessante. Efetivamente, as grandes super-
fícies contribuíram para o desaparecimento de muitos espaços comerciais de proximida-
de, acentuando o despovoamento de zonas das cidades. Poucas coisas espelham melhor 
a degradação do ambiente urbano do que a existência de muitos espaços comerciais 
devolutos. Cabe aqui aos poderes públicos facilitar – mas não liderar – processos de as-
sociação de empresários locais e estimular, nomeadamente através de isenções ou de 
reduções de taxas locais, o surgimento destas microestruturas. 

A terceira medida proposta de transformação da cidade numa favela high-tech re-
vela-se apelativa mas tem de ser encarada cum grano salis. Na verdade, levada até às 
últimas consequências, implicaria o privilegiar da cidade informal. Ora, as cidades têm de 
ser espaços perenes e não se compadecem com uma “provisoriedade permanente”. No 
plano estritamente ambiental, a produção de resíduos daí advenientes atingiria valores 
elevados. Ou seja, a circunstância de a cidade poder ser palco de eventos temporários 
não pode constituir o paradigma da ação dos poderes públicos locais, sob pena de estes 
serem confrontados com a gestão de problemas ambientais de difícil resolução. Em con-
trapartida, mais interessante se afiguraria a ideia de os espaços urbanos, públicos e priva-
dos, serem pensados com a maior flexibilidade possível, no sentido de poderem adaptar-
-se, com facilidade, a necessidades coletivas públicas ou a demandas do setor privado 
entretanto surgidas. Isto significa que, em lugar da reversibilidade proposta pelo Autor, 
entendemos que o planeamento urbanístico deve nortear-se pela flexibilidade14.

A expressão, por sinal bastante sugestiva, de defesa da cidade como um computador 
pessoal a cada vinte metros quadrados não tem, porventura, o sentido automático que 
se poderia extrair numa primeira leitura. De facto, mais do que uma visão tecnológica da 
cidade, o Autor propugna a necessidade de “evitar tipologias especializadas, instalações 
rígidas e identificação entre forma e função; criar espaços internos similares a objetos 
funcionais, que podem hospedar qualquer tipo de atividade em qualquer lugar, mudando 
de função em tempo real”15. No sentido ora exposto, afigura-se-nos correta a posição do 
Autor, uma vez que a capacidade de adaptação das cidades constitui um dos principais 
atrativos que as mesmas podem apresentar face a novas realidades. Por outras palavras, 
está aqui em causa a promoção de construções multiusos ou polivalentes, que possam 

14  Na linha, aliás, do que já sustentamos há muito (cfr. JOÃO MIRANDA, A dinâmica jurídica do 
planeamento territorial. A alteração, a revisão e a suspensão dos planos, Coimbra, 2002, pp. 107 e 
ss. e modelos de flexibilização das normas dos planos aí referidos).

15  Cfr. ANDREA BRANZI, op. cit, p. 111.

Voltar ao índice
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abrigar novas utilizações. A título exemplificativo, a permissão municipal de reabilitação 
de imóveis para desenvolvimento de atividades de alojamento local deveria contemplar 
a sua eventual reutilização para fins de residência permanente. 

Relativamente à proposta de criação de modelos fracos de urbanização, ela sus-
cita-nos algumas reservas, sem prejuízo de a mesma poder apresentar traços positivos. 
Por um lado, o aproveitamento de áreas urbanas para finalidades agrícolas ou, mais 
rigorosamente, a compatibilização dos usos urbanos com atividades agrícolas afigura-se 
uma ideia promissora, sobretudo pelo que significa de poupança de recursos energéticos 
e de estímulo à criação de modelos de empreendedorismo local. Neste sentido, a cidade 
ganha novas funções urbanas, alargando-se o espetro das atividades que nelas podem ser 
desenvolvidas. Para tanto, será preciso elaborar instrumentos de planeamento assentes no 
princípio da plurifuncionalidade, pondo termo à estanquicidade que caraterizou durante 
muito tempo a implementação da técnica de zonamento nos planos urbanísticos. 

Em contrapartida, a lógica de hibridez da urbanização, espraiando-a para áreas ter-
ritoriais cada vez maiores, comporta riscos que não podem ser menosprezados. Desde 
logo, a expansão urbana implica maiores custos com infraestruturas urbanísticas, inevitável 
alastramento da construção dispersa e maiores movimentos pendulares de deslocação 
de pessoas e bens, ou seja, e em suma, revela-se contrária ao objetivo de sustentabilidade 
urbana16. Porventura, mais aliciante é a ideia de concentração do solo afeto a fins urba-
nos, designadamente através do incremento da construção em altura17, libertando áreas 
maiores para espaços verdes, naturais e de valor paisagístico. 

Em qualquer caso, a posição do Autor revela-se realista face aos desenvolvimentos 
urbanos recentes e até em linha com a orientação expressa na Nova Carta de Atenas 
de 2003: “a cidade do século XXI torna-se cada vez mais difícil de discernir, porque as 
atividades humanas que se localizavam nas cidades se estenderam e espraiaram para os 
espaços que as rodeiam, alastrando-se para os espaços rurais e espaços anteriormente 
naturais”18.

A derradeira proposta de ANDREA BRANZI passa pelo diluir de fronteiras e fundamen-
tos, sobretudo abatendo a distinção clara entre espaço público e espaço privado. Não se 
trata de um fenómeno que tenha escapado à doutrina portuguesa, uma vez que, entre 
nós, CLAUDIO MONTEIRO advoga que “à visão tradicional de uma cidade dividida entre 
o domínio público e a propriedade privada temos de contrapor agora a visão contempo-
rânea de uma cidade partilhada, em que os usos e funções urbanas se sobrepõem, tanto 
vertical como horizontalmente”19.

16  Sobre a sustentabilidade urbana, enquanto desígnio da política pública urbanística, v. 
JOÃO MIRANDA, A função pública urbanística e o seu exercício por particulares, Coimbra, 2012, 
pp. 157 e ss.

17  Para mais desenvolvimentos sobre os benefícios da construção em altura ao nível do am-
biente urbano, v. JOÃO MIRANDA, Construção em altura e planeamento territorial – uma perspetiva 
jurídica, in Estudos jurídicos e económicos em homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Fran-
co, II, Coimbra, 2006, pp. 355 e ss. 

18  Cfr. Nova Carta de Atenas de 2003, já anteriormente citada.
19  Cfr. CLAUDIO MONTEIRO, O domínio da cidade. A cidade à prova no Direito do Urbanismo, 

Lisboa, 2013, p. 389.
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É neste contexto que emergem, por exemplo, os espaços privados de uso público20, 
ou seja, os casos em que imóveis privados são afetos ao uso público. Não faltam exemplos 
nas cidades de espaços privados que poderiam ser fruídos pela generalidade dos mem-
bros da comunidade e que presentemente se encontram votados ao abandono. Exemplo 
disso mesmo são os logradouros interiores de muitas edificações, partilhados entre vários 
proprietários, que poderão ser utilizados no subsolo para estacionamento mas que, à su-
perfície, são suscetíveis de constituir áreas abertas à generalidade dos cidadãos e que, 
quando embelezados, podem inclusive ser aproveitados para fixação de atividades co-
merciais. Outra possibilidade passa pelo fomento de instalações de grandes empresas em 
que uma parte do espaço interior seja aberta à cidade21. Do ponto de vista de ambiente 
urbano, cabe aos planos urbanísticos, complementados por regulamentos municipais, de-
finir as regras de uso e ocupação destas áreas. Também aqui se encontra um aspeto a 
requerer mais atenção dos nossos decisores públicos locais.

5. A quarta e última visão que importa analisar é a de SALVADOR RUEDA, que acumu-
la um conhecimento teórico do tema do ambiente urbano com o exercício de responsa-
bilidades públicas22. A proposta deste Autor passa por uma visão holística do fenómeno 
urbano23, encarando a cidade como um ecossistema com muitas variáveis interligadas. 
Na sua formulação mais interessante, procura tratar-se de modo integrado assuntos que, 
tradicionalmente, são equacionados autonomamente: a mobilidade; o espaço público; a 
gestão de águas e de resíduos sólidos; a produção de energia24.

Além disso, o Autor propõe que o planeamento urbano opere em três níveis: o subso-
lo, o solo e o nível superior25. Encontra-se aqui o contributo mais inovador do Autor, pois, 
na verdade, os instrumentos de planeamento urbanístico preocupam-se quase exclusiva-
mente com o solo, descurando os outros níveis. O subsolo é sobretudo disciplinado pelos 
planos por causa das infraestruturas urbanísticas e o nível superior praticamente é esqueci-
do, salvo, por exemplo, para efeitos de delimitação de servidões administrativas aeronáu-
ticas, quando tal se justifique. 

No que tange ao subsolo, não se podem perder de vista as suas potencialidades para 
resolver problemas de falta de espaço à superfície mas, sobretudo, é preciso ter em con-
ta que uma excessiva urbanização gera impermeabilização do subsolo, o que, em não 
poucos casos, perante fenómenos naturais extremos, torna as cidades particularmente 
vulneráveis. O subsolo tem sido igualmente esquecido enquanto terreno no qual se podem 
constituir vários direitos reais, privados ou administrativos. A rentabilização do subsolo e a 

20  Cfr. CLAUDIO MONTEIRO, op. cit., pp. 395-396.
21  Como acontece com a nova sede da EDP no Cais Sodré, projetada pelo Arquiteto Aires 

Mateus.
22  SALVADOR RUEDA foi Diretor da Agência de Ecologia Urbana de Barcelona.
23  Cfr. SALVADOR RUEDA, Uma visão holística do fenômeno urbano, in Urbanismo Ecológico, 

obra coletiva, tradução brasileira, São Paulo, Brasil, pp. 364 e ss. 
24  Cfr. SALVADOR RUEDA, op. cit., p. 364.
25  Cfr. SALVADOR RUEDA, op. cit., p. 365.
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sua utilização para a prossecução de finalidades da política pública de solos constituem 
opções que têm de ser encaradas seriamente. Nos casos de bens do domínio privado, 
através de constituição de direito de superfície26, ou nos bens do domínio público, median-
te, por exemplo, a concessão de utilização privativa ou de exploração27. Com efeito, no 
cenário de penúria orçamental com o qual se confrontam os municípios, um dos principais 
instrumentos que se encontram ao seu alcance envolve a admissibilidade de utilização do 
subsolo por entidades privadas. 

Ainda ao nível da utilização do subsolo, a melhoria do ambiente urbano poderá pas-
sar pela previsão em instrumentos de planeamento de utilizações para muitas das funcio-
nalidades que hoje se realizam primacialmente à superfície e entre as quais avultam as de 
estacionamento e de circulação urbana. Essas utilizações podem trazer um substancial 
desafogo para a área à superfície, entretanto liberto para a criação de praças públicas, 
áreas ajardinadas e de recreio, etc.

No que respeita ao nível superior, uma das propostas mais interessantes envolve a 
possibilidade de utilização das camadas superiores das edificações para instalação de 
coberturas verdes. No nosso entender, não só tal permite mitigar os efeitos das alterações 
climáticas, como acima de tudo permite integrar a problemática da biodiversidade tam-
bém nos espaços urbanos.

Além disto, o Autor propõe, em termos que merecem a nossa total adesão, que o 
correto metabolismo urbano passa pela adoção de vários objetivos, entre os quais sobres-
saem a autossuficiência energética através da captação local de energias renováveis, 
a autossuficiência hídrica com aproveitamento das águas pluviais; a reciclagem de ma-
teriais e o encerramento do ciclo de matéria orgânica, com apoio às hortas urbanas e à 
compostagem28.

Quanto a nós, muito do futuro das cidades envolverá, incontornavelmente, a adoção 
destas medidas. Prima facie em instrumentos de planeamento, embora não necessaria-
mente de natureza urbanística, mas, depois, em medidas concretas de ação, caberá aos 
poderes públicos locais um papel decisivo neste campo. 

6. A presente intervenção seguiu por um percurso heterodoxo, fugindo aos cânones 
tradicionais, mas esperamos que possa servir para abrir pistas de reflexão futura de juristas 
e de cultores de outros saberes académicos que pretendam contribuir para o estudo das 
matérias ligadas ao ambiente urbano.

26  Cfr. artigos 23.º e 30.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, que aprovou as bases gerais da 
política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo.

27  Cfr. artigo 32.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio.
28  Cfr. SALVADOR RUEDA, op. cit., p. 367.
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0. Introdução

A política climática divide-se, hoje-em-dia, em múltiplas gavetas ou domínios espe-
cíficos de intervenção. Apenas a título de exemplo e sem pretensões de exaustividade, 
refiram-se: a preservação da floresta (ou o combate ao desmatamento) e a regulação 
de distintas modalidades de utilização do solo com impacto na concentração de gases 
com efeito de estufa (GEE) na atmosfera; a implementação de práticas agrícolas (climate 
smart agriculture) e pecuárias que respeitem o equilíbrio climático; o estudo dos impactos 
das alterações climáticas nos oceanos (carbono azul); a promoção de meios de trans-
porte mais sustentáveis, em especial nos setores da aviação e do transporte marítimo; a 
integração da dimensão climática no comércio mundial; a adoção de estratégias de de-
senvolvimento económico hipocarbónico, em especial nos países menos desenvolvidos; a 
mobilização de financiamento para as medidas de mitigação e de adaptação às altera-
ções climáticas; a utilização de instrumentos de mercado como mecanismo de incentivo 
à redução de emissões de GEE; a investigação, disseminação e transferência de tecnolo-
gias limpas; a promoção da eficiência energética e a expansão das energias renováveis; 
a ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos e a necessidade de adotar medidas 
de redução do risco de desastres; a problemática dos deslocados por motivos climáticos 
e da respetiva proteção (jurídica e não só); o aquecimento global como um desafio geo-
estratégico e uma preocupação de segurança internacional; o impacto das alterações 
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climáticas no modo de vida das populações indígenas ou tradicionais; o enquadramento 
da discussão climática como um problema ético, de justiça norte/sul e intergeracional ou 
mesmo como uma eventual questão de direitos humanos.

Como se nota, são múltiplas e bastante variadas as temáticas que o combate às al-
terações climáticas suscita. Sendo que uma dessas temáticas diz respeito, sem dúvida, às 
cidades. Iremos constatar, ao longo do presente texto, que existem inúmeras iniciativas, 
pactos ou redes de colaboração, linhas de financiamento, fóruns de discussão e promo-
ção de boas práticas, projetos de investigação, organismos domésticos ou internacionais, 
programas ou planos de ação e alguns regimes jurídicos (de hard, mas sobretudo de soft 
law) que se dedicam à temática da resiliência urbana face às ameaças decorrentes do 
aquecimento global. Pode afirmar-se, pois, que um dos eixos ou pilares estruturantes da 
luta contra as alterações climáticas passa pela política de cidades e pelo conjunto de 
medidas – tanto de mitigação, como de adaptação ao efeito de estufa potenciado – que 
podem ser aplicadas em contexto urbano.

O objetivo deste trabalho consiste em recensear as principais iniciativas existentes nes-
te domínio e em destacar as suas principais virtudes e insuficiências. Os nossos intuitos são, 
destarte, bastante limitados. Não se pretende levar a cabo uma análise aprofundada de 
cada uma das medidas em questão, mas tão-só descrever o estado da arte no que respei-
ta à intersecção entre o aquecimento global e a realidade urbana, com especial enfoque 
para a adaptação das cidades a um clima mais imprevisível, atípico e extremado. De res-
to, o percurso que aqui empreenderemos não terá sequer, em grande medida, um cunho 
normativo, visando mais propriamente identificar e apresentar sumariamente algumas das 
atuações ou estratégias que têm vindo a ser delineadas para adaptar os núcleos urbanos 
e os hábitos de vida citadinos à instabilidade e voracidade do clima.

Será assim porque em matéria de adaptação às alterações climáticas – pelo caráter 
holístico do desafio em causa, pela abrangência e disparidade de ações envolvidas e 
pela novidade de muitas das práticas a adotar – mais do que imposição jurídica existe 
(ou não) determinação política, mais do que lei existe policy e mais do que regras existem 
exemplos. Como tal, não cuidaremos de proceder a um aturado estudo dogmático, mas 
apenas de dar nota dos progressos mais relevantes na preparação das infraestruturas e 
das populações urbanas para as consequências do efeito de estufa potenciado.

1. Alterações climáticas & Cidades

O nexo entre política climática e política urbana é incontornável. Por um lado, as 
cidades são responsáveis por mais de 70% das emissões mundiais de GEE e cerca de 2/3 
do consumo de energia. Por outro lado, mais de metade da população mundial vive em 
áreas urbanas e as projeções apontam para que, até 2050, a população urbana duplique. 
Acresce que 90% das cidades, a nível mundial, estão localizadas no litoral, junto à costa.
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Deste modo, a exposição urbana às consequências do aquecimento global é muito 
grande. As cidades (e respetivas populações) sofrem / sofrerão, de forma particularmente 
gravosa, os impactos das alterações climáticas, designadamente da subida do nível do 
mar, das inundações, das tempestades, dos grandes deslizamentos de terras, das ondas 
de calor, das epidemias. Sendo que os mais afetados serão naturalmente os mais pobres, 
designadamente os moradores de favelas nos países em desenvolvimento.

Neste quadro, torna-se evidente que as cidades têm um papel crucial a desempe-
nhar no âmbito da política climática, devendo evitar o ingerível e gerir o inevitável. Por 
outras palavras, devem envidar esforços em duas vertentes: i) de mitigação das emissões 
de GEE (mediante um desenvolvimento urbano hipocarbónico e a promoção de uma 
economia verde); e ii) de adaptação a um clima errático e extravagante (prevê-se que 
80% dos 80 a 100 mil milhões de dólares/ano de encargos estimados com a adaptação às 
alterações climáticas sejam aplicados em meios urbanos).

Tudo isto, de resto, em plena consonância com o mote «Pensar global, agir local», 
proveniente da Agenda 21. É que, se as alterações climáticas são uma ameaça global à 
escala planetária e que que não conhece fronteiras, o combate a essa ameaça passa 
muito pelas ações que venham a ser desenvolvidas ao nível local. E, realmente, não faltam 
exemplos de iniciativas (em muitos casos, de âmbito universal) destinadas a promover es-
tratégias locais de resposta às alterações climáticas. Vejamos algumas dessas iniciativas, 
com alcance e características distintas entre si.

Em janeiro de 2014, o Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-Moon, nomeou Michael Bloom-
berg como enviado especial das Nações Unidas para as alterações climáticas e cidades1. 
A escolha resultou, certamente, do protagonismo que o antigo Mayor de Nova Iorque 
granjeou na luta contra o aquecimento global. De facto, enquanto presidiu aos destinos 
daquela metrópole, Michael Bloomberg foi uma voz ativa na denúncia do caráter antro-
pogénico das alterações climáticas e no apelo à redução das emissões de GEE, vindo a 
ser universalmente reconhecido como um paladino da causa climática e do papel que os 
municípios podem desempenhar neste âmbito.

Entre outras iniciativas, Michael Bloomberg liderou, de 2010 a 2013, a rede C40 Cities 
– Climate Leadership Group2. Trata-se de uma parceria criada em 2005, que congrega 
atualmente mais de 80 megacidades em todo o mundo, abrangendo mais de 600 milhões 
de pessoas e cerca de um quarto da economia mundial. Só integram esta rede cidades 
de grande dimensão, populacional e económica, que assumam um forte compromisso 
de mitigação e adaptação às alterações climáticas (presentemente nenhuma cidade 
portuguesa está representada). A C40 Cities promove a partilha de experiências e fornece 
o suporte técnico necessário à implementação de políticas e medidas ativas de resposta 
ao aquecimento global.

1  Cfr. http://www.reuters.com/article/us-climate-un-bloomberg-idUSBREA0U02Q20140131.
2  Cfr. http://www.c40.org/.
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Esta rede, aliás, acabou por assimilar uma outra iniciativa de intuitos parcialmente 
coincidentes, que havia sido lançada pela Fundação Clinton: o Cities Program of Clinton 
Foundation’s Clinton Climate Initiative (CCI). Atendendo à similitude de objetivos, enten-
deu-se que seria preferível evitar redundâncias e juntar esforços, de modo a potenciar os 
resultados obtidos por via da colaboração entre grandes metrópoles empenhadas em 
acautelar as ameaças decorrentes do agravamento do efeito de estufa.

Regressando às Nações Unidas, cumpre salientar a UN-Habitat's Cities and Climate 
Change Initiative (CCCI)3, que visa auxiliar os esforços de redução das emissões de GEE e 
de preparação para as mudanças do clima por parte de cidades de países em desenvolvi-
mento e menos desenvolvidos. Esta iniciativa coloca o acento tónico na boa governança 
com vista a um desenvolvimento urbano sustentável, promovendo práticas responsáveis e 
apoiando a execução de políticas climáticas em contextos economicamente deprimidos.

Deve assinalar-se a existência dum World Mayors Council on Climate Change4, que 
consiste numa aliança mundial de dirigentes locais, a qual foi constituída em 2005, aquan-
do da entrada em vigor do Protocolo de Quioto, por iniciativa do então presidente des-
sa cidade. Esta aliança inclui atualmente mais de 80 membros (incluindo, em Portugal, 
os Presidentes das Câmaras Municipais de Almada e de Águeda) que espelham, deste 
modo, a sua preocupação com o impacto das alterações climáticas ao nível local e ad-
vogam um forte envolvimento dos responsáveis municipais nas negociações multilaterais 
sobre o clima.

Com propósitos equivalentes, importa mencionar também o Local Government Cli-
mate Roadmap5. Trata-se de uma coligação alargada de autoridades locais, surgida em 
resposta ao Bali Roadmap6, de 2007, que pretende garantir a representatividade do po-
der local como um stakeholder relevante nas negociações internacionais sobre o clima, 
ambicionando um regime climático pós-2015 robusto e exigente. Esta foi uma das muitas 
entidades que acompanharam e procuraram influenciar o processo negocial que culmi-
nou na celebração do Acordo de Paris, designadamente no sentido de aí ser reconhecido 
o papel das autoridades locais como atores de primeira linha no combate às alterações 
climáticas – o que, como veremos, efetivamente veio a acontecer. 

Particularmente relevante, neste âmbito, é o Global Cities Covenant on Climate – "The 
Mexico City Pact"7. Este Pacto, que surgiu na sequência de outras iniciativas semelhantes8, 

3  Cfr. http://unhabitat.org/urban-initiatives/initiatives-programmes/cities-and-climate-chan-
ge-initiative/.

4  Cfr. http://www.worldmayorscouncil.org/.
5  Cfr. http://www.iclei.org/climate-roadmap/.
6  O Bali Roadmap conferiu o mandato e definiu os principais passos do processo negocial 

que deveria ter culminado com a celebração, na cimeira de Copenhaga, em dezembro de 2009, 
de um acordo internacional que sucedesse ao Protocolo de Quioto, estabelecendo o regime cli-
mático mundial para o período pós-2012 – desiderato que, todavia, não foi atingido.

7  Cfr. http://www.mexicocitypact.org/.
8  Com efeito, o Pacto da Cidade do México inscreve-se numa linha de continuidade face ao 

Mayors and Local Governments Agreement on Climate Protection, de 2007. Igualmente significati-
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foi celebrado em novembro de 2010, no âmbito do World Mayors Summit on Climate9, reu-
nindo autarcas e representantes de comunidades locais de todo o mundo empenhados 
na temática das alterações climáticas. Ao assinar o Pacto, de adesão voluntária, os autar-
cas comprometem-se com 10 pontos de ação, que incluem a redução das emissões de 
GEE, a aprovação de uma estratégia de adaptação aos impactos das alterações climáti-
cas, o registo de inventários e metas climáticas mensuráveis, o envolvimento da sociedade 
civil, a celebração de parceiras de cooperação intercidades, entre outros compromissos. 
Até ao momento, o Pacto da Cidade do México foi assinado por cerca de 340 cidades 
de 60 países nos 5 continentes. É também no quadro deste Pacto que funciona o carbonn 
Climate Registry (cCR)10, a que nos referiremos infra.

Em 2013 voltou a realizar-se um World Mayors Summit on Climate Change11, desta feita 
em Nantes. Desse encontro resultou a Nantes Declaration of Mayors and Subnational Lea-
ders on Climate Change, aprovada por mais de 50 autarcas, de 30 países, e mais 20 redes 
mundiais de autoridades locais e regionais.

Mais tarde, em setembro de 2014, por iniciativa do Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-
-Moon, no contexto de uma Cimeira das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, foi 
lançado o Compact of Mayors12. Trata-se da maior coligação mundial de cidades envol-
vidas no combate às alterações climáticas (incluindo 7 cidades portuguesas). Aí as autori-
dades locais signatárias assumem metas concretas de redução das suas emissões de GEE 
e de incremento da resiliência às transformações do clima, comprometendo-se ainda a 
medir e publicar regularmente o respetivo grau de cumprimento.

No plano filantrópico, destaca-se a Fundação Rockefeller e, concretamente, o tra-
balho que tem desenvolvido em prol da resiliência urbana face às alterações climáticas, 
em especial no continente asiático. Referimo-nos à Rockefeller Foundation’s Asian Cities 
Climate Change Resilience Network (ACCCRN)13, que pretende equipar comunidades ur-
banas pobres e vulneráveis com os recursos, ferramentas e métodos adequados para res-
ponder aos atuais e futuros riscos climáticos.

Desde 2010 tem vindo a realizar-se, em Bona, um congresso anual especificamente 
dedicado à temática da resiliência urbana e da adaptação às alterações climáticas. 
Intitula-se Resilient Cities - The Annual Global Forum on Urban Resilience and Adaptation14 e 
consiste numa plataforma global de discussão de ideias, promovida pelo ICLEI – Local Go-

vas foram as seguintes declarações conjuntas: Local Governments’ Climate Action Plan, em 2007; 
Copenhagen World Cities Commitment Catalogue to combat Climate Change, em 2009; Dunkirk 
Call on Climate Action, em 2010; Bonn Declaration of the Mayors Forum on Adaptation, em 2010.

9  Cfr. http://www.iclei.org/climate-roadmap/advocacy/global-lg-events/2010-world-mayors-
-summit-on-climate-mexico-city.html.

10  Cfr. http://carbonn.org/.
11  Cfr. http://www.iclei.org/worldmayorssummit.html.
12  Cfr. http://www.compactofmayors.org/.
13  Cfr. http://www.acccrn.org/.
14  Cfr. http://resilient-cities.iclei.org/resilient-cities-hub-site/about-the-global-forum/.
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vernments for Sustainability15, pelo World Mayors Council on Climate Change e pela cidade 
alemã de Bona. Aí se debatem, todos os anos, os últimos desenvolvimentos e as práticas 
mais bem-sucedidas de adaptação do tecido urbano à destemperança climática.

Por fim, cumpre referir a Urban Climate Change Research Network (UCCRN)16. Trata-se 
de um consórcio internacional de centros de investigação e de peritos, dedicado ao es-
tudo da mitigação e adaptação às alterações climáticas, especificamente na perspetiva 
das cidades. Está ligado à Universidade de Columbia, mas reúne académicos e investiga-
dores de todo o mundo, de diferentes ramos do saber.

Todas estas iniciativas e muitas mais, bem como um repositório de estudos e publi-
cações de diversa proveniência, podem encontrar-se no sítio http://www.citiesandclima-
techange.org/, que pretende ser simultaneamente um agregador de informação, uma 
plataforma de partilha de boas práticas e um arquivo de conhecimento sobre a temática 
das alterações climáticas no domínio urbano. É, indiscutivelmente, uma ferramenta virtual 
da maior utilidade para quem se dedique à investigação sobre este relevante nexo aque-
cimento global – impacto local.

2. Mitigação das alterações climáticas (em contexto urbano)

Cabe, em seguida, percorrer alguns instrumentos mais operacionais (de cariz norma-
tivo ou institucional) que têm vindo a ser adotados com vista a enquadrar os esforços de 
mitigação por parte das cidades, isto é, as políticas urbanas dirigidas a evitar ou reduzir 
as emissões de GEE. Tais instrumentos podem ser analisados em distintas esferas de ação: 
internacional, europeia e nacional.

2.1. A nível internacional

O carbonn Climate Registry (cCR)17, já mencionado antes, foi criado originalmente 
pelo Pacto da Cidade do México, em 2010, e depois aproveitado e retomado pelo Com-
pact of Mayors, em 2014. Consiste num registo internacional, que reúne informação sobre 
os compromissos de redução das emissões de GEE assumidos voluntariamente por cidades 
e autoridades locais ou regionais, bem como um reporte periódico da sua performance 
em termos climáticos, de acordo com standards que garantem a mensurabilidade, verifi-
cabilidade e comparabilidade dos dados. Atualmente regista informação de 608 entida-
des locais ou regionais de 62 diferentes países.

Trata-se, indiscutivelmente, de um instrumento da maior importância pois, mais do que 
uma mera carta de boas intenções ou um exercício retórico de vinculação programática 

15  Cfr. http://www.iclei.org/.
16  Cfr. http://uccrn.org/.
17  Cfr. http://carbonn.org/.
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à causa climática, constitui um repositório de informação quantificada, comprovada e 
comparável, que vincula as autoridades locais a metas concretas de redução das emis-
sões de GEE e permite ir medindo os seus progressos com vista ao cumprimento de tais 
metas.

Noutro prisma completamente distinto, cumpre assinalar, a nível internacional, o facto 
de o recente Acordo de Paris contemplar expressamente o papel das cidades e respetivas 
autoridades administrativas no combate às alterações climáticas. As referências ao poder 
local constam, de resto, quer da decisão da Conferência das Partes (COP) da Conven-
ção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC) que enquadra 
o Acordo de Paris18, quer do preâmbulo e mesmo do articulado do Acordo propriamente 
dito19, a que os Estados se vincularão formalmente de acordo com os respetivos procedi-
mentos constitucionais.

O que significa que a atuação das entidades locais na redução das emissões antro-
pogénicas de GEE passou a estar inscrita numa convenção internacional multilateral de 
âmbito universal, em termos juridicamente vinculativos para os Estados aderentes. Sendo 
certo, porém, que a vinculatividade global do Acordo de Paris, enquanto instrumento ju-
rídico convencional, esconde, em muitos casos, a escassa operatividade jurídica ou difícil 
exigibilidade de várias das suas prescrições normativas20 – como será o caso, em grande 
medida, das disposições relativas à intervenção das entidades locais.

2.2. Na União Europeia

Ao nível da União Europeia, os esforços de mitigação das alterações climáticas fica-
ram definidos em três momentos-chave: em 2002, aquando da ratificação do Protocolo 
de Quioto, para o horizonte 2008-2012; em 2007, no âmbito do chamado Pacote Clima-
-Energia, para o horizonte de 2020; e em 2014, em antecipação da cimeira de Paris (COP 
21), para o horizonte de 2030.

Relativamente ao segundo momento, recorde-se que o Conselho Europeu da prima-
vera de 2007 fixou as célebres metas 20-20-20 para 2020. No que agora nos interessa, os 
Estados-Membros da União Europeia comprometeram-se a, até 2020, reduzir globalmente 
as suas emissões de GEE em 20% face aos níveis de 1990. De modo a cumprir este desígnio, 
a Comissão Europeia preparou e apresentou, em janeiro de 2008, o Pacote Clima-Energia, 
onde se incluíam vários instrumentos de incentivo à progressiva descarbonização da eco-
nomia europeia.

18  Cfr. o último considerando, bem como os parágrafos 74 e 134.
19  Cfr. o penúltimo considerando, bem como os artigos 7.º, n.º 2 (sobre adaptação), 8.º, n.º 4, 

alínea h) (sobre o mecanismo de perdas e danos) e 11.º, n.º 2 (sobre a capacitação de países em 
desenvolvimento).

20  Sobre o Acordo de Paris e a sua vinculatividade jurídica, vd. o nosso “We’ll always have 
Paris ... – Breve análise do acordo climático negociado na COP 21 (Acordo de Paris)”, em vias de 
publicação no Volume 6 do Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, Editora Lumen Iuris, 
Brasil, 2016.
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Foi também nesse contexto que a Comissão Europeia lançou, em 2008, o Pacto de 
Autarcas, promovendo o envolvimento das comunidades urbanas espalhadas por todo 
o vasto território da União no desígnio coletivo de combate às alterações climáticas. A 
importância deste Pacto deve ser assinalada, por um lado, visto tratar-se do principal mo-
vimento europeu de autarquias locais (e regionais) voluntariamente empenhadas: i) no 
aumento da eficiência energética; e ii) na utilização de fontes de energias renováveis. E, 
por outro lado, por prever a realização de inventários locais de emissões, a aprovação de 
planos de ação para as energias sustentáveis, bem como a entrega regular de relatórios 
de implementação. Mediante a assunção destes compromissos, as entidades locais (e 
regionais) signatárias mobilizaram-se para atingir e, se possível, ultrapassar o objetivo da 
União Europeia de redução das emissões de GEE em 20% até 2020.

Relativamente ao terceiro momento, a Comissão Europeia propôs, em janeiro de 
2014, e o Conselho Europeu adotou, em outubro do mesmo ano, as novas metas da União 
Europeia em matéria de clima e energia, desta feita reportadas a 2030. No que toca às 
emissões de GEE, estipulou-se um objetivo vinculante de redução de 40% face aos níveis 
de 1990.

E, mais uma vez, por forma a garantir o cumprimento deste objetivo, procurou-se en-
volver as autarquias locais (e regionais). Para o efeito, foi retomado e reconfigurado o 
supra aludido Pacto de Autarcas, agora batizado de Pacto de Autarcas para o Clima e 
Energia. As alterações introduzidas foram essencialmente de duas ordens: por um lado, os 
compromissos assumidos ao nível local e o respetivo horizonte temporal foram atualizados, 
em linha com as novas metas da União para 2030; por outro lado, havia sido entretanto 
criada uma parceira entre autarcas europeus no domínio da adaptação às alterações 
climáticas, intitulada Mayors Adapt21, sendo agora as duas iniciativas fundidas num pac-
to integrado, que passou a abranger, em simultâneo, objetivos de redução de emissões, 
compromissos energéticos (de eficiência e de renováveis) e planos de adaptação à mu-
dança do clima.

Assim, a 15 de outubro de 2015, sob os auspícios da Comissão Europeia, foi oficial-
mente lançado, numa cerimónia que teve lugar no Parlamento Europeu, o novo Pacto 
de Autarcas para o Clima e Energia22, adotando uma abordagem integrada à mitigação 
e adaptação às alterações climáticas. Este Pacto conta atualmente com mais de 6.600 
signatários (só em Portugal são mais de 100), vinculando grande parte das cidades euro-
peias23 ao cumprimento dos objetivos climáticos e energéticos da União Europeia para 
2030 e comprometendo-as com ações concretas de promoção da sustentabilidade e 
resiliência urbanas.

Em concreto, todos os signatários do Pacto devem preparar um Inventário de Referên-
cia das Emissões e uma Avaliação de Impacto e Vulnerabilidade em matéria de alterações 

21  Cfr. http://mayors-adapt.eu/.
22  Cfr. http://www.pactodeautarcas.eu/index_pt.html.
23  E, em rigor, não só cidades europeias, abrangendo também outros territórios extra-euro-

peus.
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climáticas, ficando ainda obrigados a apresentar, no prazo de dois anos, um Plano de 
Ação para a Energia Sustentável e o Clima (PAESC), onde definem as ações-chave que 
pretendem implementar. A estratégia de adaptação poderá integrar o próprio PAESC 
ou ser desenvolvida num documento autónomo. Os signatários devem depois elaborar, 
de dois em dois anos, um relatório de implementação que permita avaliar os progressos 
alcançados.

2.3. Em Portugal (omissis)

A nível nacional, há seguramente muitas iniciativas concretas e dispersas de mitiga-
ção das alterações climáticas em contexto urbano. Desde logo, aquelas com que vários 
municípios portugueses se comprometeram no âmbito das redes, pactos e alianças supra 
mencionadas. Contudo, não pretendemos nesta sede proceder a uma análise casuística 
ou fragmentada. Pelo que remetemos o tratamento desta matéria para outra ocasião, 
quando estivermos em condições de realizar um estudo mais consolidado e sistemático so-
bre as estratégias de redução das emissões de GEE empreendidas pelo poder autárquico.

3. Adaptação às alterações climáticas (em contexto urbano)

É chegado o momento de nos concentrarmos na(s) tarefa(s) de adaptação às 
alterações climáticas. Porque é aqui, verdadeiramente, que a realidade urbana emerge 
como um fator crítico na resposta às consequências do efeito de estufa potenciado. Es-
sencialmente por dois motivos.

Por um lado, por uma questão de vulnerabilidade. Muitas cidades, situando-se no 
litoral, estão especialmente sujeitas à subida do nível médio das águas do mar, à erosão 
costeira ou a determinados eventos hidrológicos de grande impacto (como furacões, por 
exemplo). Outras cidades, já não por força da sua localização geográfica mas por carên-
cias de desenvolvimento, sobretudo no terceiro mundo, têm menos robustez e prepara-
ção para enfrentar os desmandos do clima.

Por outro lado, por uma questão de exposição. A densidade demográfica, a concen-
tração de equipamentos e infraestruturas sensíveis e a relevância económica do patrimó-
nio, das funções ou atividades levadas a cabo e dos investimentos efetuados em meio 
urbano levam a que as cidades, particularmente as grandes metrópoles, se encontrem 
gravemente expostas à modificação dos padrões climáticos e, em especial, à ocorrência 
mais frequente, mais imprevisível e mais violenta de fenómenos meteorológicos extremos.

Compreende-se, então, por que motivo a temática da adaptação às alterações cli-
máticas tem maior premência e assume contornos próprios em contexto urbano. O pro-
blema, no entanto, para quem pretende abordar esta matéria sob um prisma tendencial-
mente jurídico, é que o conceito de “adaptação” se revela assaz difuso e muito pouco 
operativo, sendo extraordinariamente difícil assentar nele um regime normativo.

Voltar ao índice
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Na verdade, a adaptação às alterações climáticas pode compreender ou abrange 
potencialmente um universo deveras alargado e diversificado de medidas, envolvendo 
uma abordagem holística que atravessa múltiplas vertentes da interação entre o Homem 
e a Natureza. No fundo, a adaptação é um macro-conceito, bastante lato e pluriforme, 
que serve de fundamento a um leque vastíssimo de atuações que apenas têm em comum 
o facto de aumentarem a resiliência às alterações climáticas. Aliás, trata-se de um concei-
to tão amplo e de contornos tão pouco definidos que, por vezes, chega a ser empregue 
quase em sinonímia com a ideia de desenvolvimento sustentável.

Perante tal nebulosidade conceptual, não surpreende que a adaptação seja objeto 
de escasso tratamento jurídico-dogmático, antes se baseando o seu estudo na aprecia-
ção de políticas ou estratégias de atuação, quando não mesmo na divulgação e compa-
ração de casos de sucesso. Conscientes destas dificuldades, mas ainda assim continuando 
a recusar abordagens metodológicas assentes na casuística ou em apreciações tópicas, 
prosseguiremos a nossa análise, que também aqui pode ser decomposta em distintas es-
feras de ação: internacional, europeia e nacional.

3.1. A nível internacional

Foi somente em 2010, aquando da COP 16, que a adaptação ganhou “foros de ci-
dade” no seio das negociações internacionais sobre o clima. Nessa ocasião foi aprovado 
o Quadro de Adaptação de Cancún24, o primeiro tratamento integrado e consistente da 
problemática da adaptação às alterações climáticas no âmbito da CQNUAC.

Esse dispositivo, contudo, embora tenha caráter solene, é mais prospetivo do que nor-
mativo. E, de resto, naquela que será uma das suas principais lacunas, não contém qual-
quer referência específica às cidades. Menciona, é certo, o risco de desastres climáticos 
e a necessidade de se agir para acautelar esse risco, nos termos do Quadro de Ação 
de Hyogo25. Mas, ainda que este risco e a sua prevenção relevem sobretudo em meios 
urbanos, não há qualquer alusão expressa a esse facto ou, sequer, ao papel decisivo das 
autoridades locais.

Talvez para colmatar esta falha, logo no ano seguinte, à margem da COP 17, foi apro-
vada a Durban Adaptation Charter26, que consiste numa declaração de compromisso, as-
sinada por centenas de autoridades locais de todo o mundo, que se vincularam a delinear 
e promover estratégias locais de adaptação às mudanças do clima.

Mais recentemente, o Acordo de Paris, firmado em dezembro de 2015 e aberto a 
assinatura em 22 de abril de 2016, veio abordar expressamente o desafio da adaptação 

24  Constante dos parágrafos 11 a 35 da Decisão 1/CP.16 (disponível em http://unfccc.int/re-
source/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=4).

25  Entretanto substituído pelo Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-
2030.

26  Cfr. http://www.durbanadaptationcharter.org/.
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às alterações climáticas, reconhecendo de modo especial, no artigo 7.º, n.º 2, a respetiva 
dimensão local. Resta saber que alcance prático terá (ou não) esta disposição conven-
cional.

3.2. Na União Europeia

Em termos europeus, têm vindo a ser desenvolvidos esforços consistentes com vista à 
definição de uma Estratégia da União Europeia para a adaptação às alterações climáti-
cas. A iniciativa neste domínio partiu sempre da Comissão Europeia, como lhe compete, 
sendo de destacar duas vagas de conceptualização e enquadramento da temática em 
apreço.

Assim, em 2009, começou por ser elaborado um Livro Branco intitulado Adaptação às 
alterações climáticas: para um quadro de acção europeu27. Não se encontra aí, porém, 
qualquer reflexão autónoma quanto às cidades ou à adaptação em contexto urbano. 
O mais perto que se chega disso é a constatação, na pg. 5, de que “os fenómenos cli-
máticos extremos exercem impactos económicos e sociais gigantescos. As infra-estruturas 
(imobiliário, transportes, abastecimento de energia e água) são afectadas, o que coloca 
ameaças concretas em zonas densamente povoadas. A situação poderá exacerbar-se 
com a subida do nível do mar”. Contudo, este parágrafo fica bastante aquém do desejá-
vel no que toca ao tratamento das especificidades locais – e, concretamente, citadinas 
– de ajustamento e preparação para a instabilidade climática.

Mais tarde, em 16 de abril de 2013, a Comissão Europeia apresentou todo um pa-
cote relativo à Estratégia de Adaptação da União Europeia28, integrando múltiplos do-
cumentos relativos a diversas áreas de intervenção. O elemento central deste pacote é 
a comunicação sobre a Estratégia da UE para a adaptação às alterações climáticas29. 
Especificamente no que diz respeito à adaptação em contexto urbano, refere-se aí que, 
“aproveitando o êxito do seu projeto-piloto «Estratégias de adaptação para as cidades 
europeias»30, a Comissão continuará a promover estratégias de adaptação urbana. Assi-
nale-se que as medidas de adaptação por parte das cidades serão elaboradas em co-

27  Com a referência COM(2009) 147 final, Bruxelas, 1.4.2009. O Livro Branco pode ser consultado 
em http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0147_/
com_com(2009)0147_pt.pdf. 

28  Cfr. http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation_en.htm.
29  Com a referência COM(2013) 216 final, Bruxelas, 16.4.2013. Esta comunicação encontra-se 

disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0216:FIN:PT:PDF.
30  Com efeito, entre janeiro de 2012 e junho de 2013, a Comissão Europeia levou a cabo o 

projeto “Estratégias de adaptação para as cidades europeias” (ou EU Cities Adapt), envolvendo 21 
cidades (em Portugal, a cidade de Almada), com vista a apoiar o desenvolvimento e implemen-
tação de estratégias urbanas de adaptação às alterações climáticas. O projeto tinha como pro-
pósitos: expandir a base de conhecimento sobre os impactos das alterações climáticas e respetiva 
capacidade de adaptação; despertar atenções (raise awareness) para esses impactos e para a 
importância de preparar as cidades; promover a capacitação das cidades para lidar com esses 
impactos (capacity building); e partilhar boas práticas de adaptação. O projeto culminou com a 
realização, em 3 de junho de 2013, de uma conferência no âmbito da Resilient Cities 2013 Confe-
rence, em Bona.
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ordenação com outras políticas da União Europeia segundo o modelo do Pacto de Au-
tarcas, uma iniciativa de mais de 4000 autoridades locais voluntariamente empenhadas 
em melhorar a qualidade da vida urbana mediante o cumprimento dos objectivos da UE 
relativos ao clima e à energia”.

De facto, a Ação 3 prevista nessa mesma comunicação consiste em “introduzir a 
adaptação no âmbito do Pacto de Autarcas (2013/2014): com base no modelo da inicia-
tiva Pacto de Autarcas, a Comissão apoiará a adaptação nas cidades, nomeadamente 
pelo lançamento de um compromisso voluntário para adotar estratégias de adaptação 
locais e actividades de sensibilização”. O que, como sabemos já, veio efetivamente a su-
ceder. Num primeiro momento, através da iniciativa Mayors Adapt31. E, num segundo mo-
mento, mediante a fusão dos pactos relativos à atuação local de mitigação e de adapta-
ção, resultando no novo Pacto de Autarcas para o Clima e Energia32, que emprega uma 
abordagem integrada de redução de emissões, eficiência energética, aproveitamento 
de fontes renováveis de energia e adaptação à mudança do clima.

Igualmente importante é o portal de partilha de informação Climate-ADAPT, ou Euro-
pean Climate Adaptation Platform, onde se podem encontrar diversas publicações, indi-
cadores e outras ferramentas de consulta sobre a adaptação em contexto urbano33.

3.3. Em Portugal (omissis)

Em Portugal, foi aprovada em 2010 uma Estratégia Nacional de Adaptação às Al-
terações Climáticas (ENAAC)34. Um dos nove setores estratégicos aí identificados (logo 
o primeiro, aliás) dizia respeito, justamente, ao Ordenamento do Território e Cidades. No 
entanto, esta Estratégia não contemplava quaisquer medidas concretas de adaptação. 
Não era um Plano de Ação, mas apenas um documento programático. Em todo o caso, 
constituía, para cada setor estratégico, um grupo de trabalho encarregue de desenvolver 
e concretizar as orientações programáticas aí estabelecidas. Em outubro 2013 chegou a 
ser apresentado um Relatório de Progresso (com vários documentos setoriais) relativo à 
1.ª fase, mas que se limitou a pouco mais que uma análise de experiências internacionais 
comparadas.

Este trabalho técnico foi entretanto interrompido, em 2015, pelo desencadear de um 
processo de revisão da ENAAC, com o objetivo de colmatar as falhas detetadas e capi-
talizar os pontos fortes e oportunidades identificadas. A revisão culminou na elaboração 
de um novo documento estratégico, conhecido como ENAAC 2020, que é um dos pilares 
do novel Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC)35. Nesse documento con-

31  Cfr. http://mayors-adapt.eu/.
32  Cfr. http://www.pactodeautarcas.eu/index_pt.html.
33  Cfr. http://climate-adapt.eea.europa.eu/cities.
34  Cfr. Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2010, de 1 de abril.
35  Cfr. Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho.
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tinuam a prever-se nove setores estratégicos (agora apelidados de setores prioritários) de 
adaptação. Contudo, de forma inexplicável, as cidades deixam de figurar como um des-
ses setores.

Seja como for, o levantamento do status quo nacional em matéria de adaptação às 
alterações climáticas, incluindo no âmbito das cidades, é algo que remetemos para um 
outro estudo, com o desenvolvimento que a matéria merece.
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A ruralização das cidades:  
hortas urbanas e outros exemplos

Rute Saraiva 
Professora Auxiliar da Faculdade de Direito 

 da Universidade de Lisboa

1. Considerações iniciais; 2. Enquadramento conceptual e tipológico; 3. Fundamentos 
e limites da agricultura urbana e das hortas urbanas em especial; 4. Enquadramento legal; 
5. Os regulamentos sobre hortas urbanas: casos de estudo; 6. Agricultura em condomínios; 
7. Considerações finais

1. Considerações iniciais

O crescimento das cidades em todo o mundo, em especial nos últimos cinquenta 
anos, vem-se afirmando como uma alteração de paradigma da (con)vivência humana. 
Os números atestam este aceleramento da urbanização que passou dos 13% em 1900, 
para os 29% em 1950 e para os 49% em 2005.1 A ONU2 estima, aliás, que, em 2030, 60% da 
população mundial viva em cidades, sendo que actualmente a Europa apresenta a maior 
taxa de urbanização - 75% - com Portugal a chegar aos 63,5% em 20153.

Neste contexto, é comum assinalar-se uma separação entre a ruralidade agrária e a 
cidade por trás do êxodo migratório na procura de melhores condições de vida e de ren-
dimento, num fenómeno de quebra da continuidade rural anteriormente existente, mes-
mo se a pressão da concentração demográfica obrigue a encontrar soluções engenhosas 
de fornecimento alimentar a uma população crescente e com disparidades económico-
-sociais vincadas.

Deste modo, o fenómeno da ruralização citadina, nomeadamente com as hortas ur-
banas, surge, paradoxalmente, como uma consequência da centralização urbana e da 

1  http://www.un.org/esa/population/publications/WUP2005/2005wup.htm 
2  http://www.un.org/ga/Istanbul+5/bg10.htm 
3  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2212.html 
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alteração do ordenamento do território. Tanto assim é que este movimento, erradamente 
percepcionado como recente, remonta aos egípcios, podendo ser observado em diver-
sas civilizações, dos Incas em Machu Picchu, às hortas urbanas na Alemanha do século XIX 
como resposta à pobreza e insegurança alimentar, passando pela apropriação de lotes 
vagos para agricultura durante a depressão em Detroit em 1893 ou pelos cerca de 5 mi-
lhões de talhões ocupados durante a Grande Depressão, nos EUA, garantindo em torno de 
2.8 milhões de dólares em produção alimentar e 230 mil toneladas de alimentos, ou ainda 
os Jardins vitorianos durante as duas Grandes Guerras. Aliás, calcula-se que, durante a Se-
gunda Guerra Mundial, a agricultura urbana representasse 44% da produção agro-alimen-
tar americana4. Mais recentemente, a FAO estima que, nos finais dos anos 90´s, existissem 
800 milhões de hortelãos urbanos5, responsáveis por 15% a 20% da produção alimentar6.

O caso britânico dos últimos dois séculos é paradigmático da evolução, importância e 
circunstancialismos em torno da ruralização das cidades, e das hortas urbanas em particu-
lar. Se em 1873, existiam 245 mil parcelas, no final da Primeira Grande Guerra, o seu número 
rondava 1500 milhões, verificando-se a sua diminuição significativa até à Segunda Guerra 
com cerca de 1400 milhões de talhões. Todavia, no final da década de 60, a sua quan-
tidade tinha caído para cerca de metade, continuando a sua redução até ao início do 
Século XXI atingindo as 265 mil parcelas, 44 mil delas desocupadas mas com 13 mil pessoas 
em lista de espera.7 Em 2009, porém, um ligeiro movimento ascendente verifica-se com 300 
mil talhões e 100 mil pessoas a aguardar vaga.8 O inquérito Thorpe de 19699 aponta como 
principais causas do declínio a diminuição de terra disponível, a prosperidade crescente, 
a multiplicação de outras actividades de recreio. A estas poderiam igualmente somar-se 
a redução de situações de stress alimentar e de afastamento espacial, decorrentes, por 
exemplo, de cenários de guerra ou de convulsões sociais. Já a recuperação observada 
nos últimos anos poderá dever-se não apenas a uma atenção crescente com um urba-
nismo sustentável e com uma agricultura, em especial biológica, de proximidade, mas 
tal-qualmente a uma moda de “grow your own food” - algures entre as preocupações ver-
des e de alimentação de qualidade (“know your food”) -, um maior controlo do processo 
agro-alimentar, o fomento do contacto com a terra num mundo cada vez menos rural, um 
individualismo e diferenciação cultural acrescidos paradoxalmente concomitantes com 
um processo de promoção de coesão social.

Com efeito, observa-se uma evolução funcional na agricultura urbana. Numa primei-
ra fase, apresenta-se com uma dimensão económico e social para as franjas mais pobres, 
por oposição ao seu papel recreativo e estético para os mais abastados. Num segundo 

4  Douglas Waterford (2015). 21st Century Homestead: Urban Agriculture, Lulu.com, 2. 
5  FAO (1999). Urban and Peri-Urban Agriculture: Report to the FAO Committee on Agriculture 

(Coag) Meeting from January 25–26, Rome.
6  L. Sweet (1999). Room to live—healthy cities for the urban century, IDRC briefing, Ottawa.
7  Rebecca Smithers (2009). Dig for recovery: allotments boom as thousands go to ground in 

recession, 19 de Fevereiro, The Guardian.
8  John Vidal (2008). Coming up roses? Not any more as UK gardeners turn to vegetables, 22 de 

Março, The Guardian.
9  Departmental Committee of Inquiry into Allotments Cmnd.4166, 1969. http://allotmentre-

sources.org/wp-content/uploads/2013/10/thorpe_report.pdf 
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momento, desenvolve-se em torno de considerações ambientais e, posteriormente, de se-
gurança alimentar e de saúde. Por fim, reveste uma função de coesão social, não apenas 
em termos de estratos económicos diferenciados, mas também em termos de integração 
de comunidades (i)migrantes com passados geográficos diferenciados e com uma preo-
cupação de aproximação cultural e intergeracional.

Nas próximas páginas, procura-se, desta feita, analisar a questão da agricultura ur-
bana, mormente em Portugal e com maior enfoque no fenómeno das hortas urbanas. 
Note-se porém a quase ausência de literatura jurídica este propósito, sendo que alguma 
doutrina existente concentra-se essencialmente, mesmo se algo escassa, em torno da Ci-
ência Agrária ou da Arquitectura Paisagística. A falta de tratamento jurídico integrado e 
sistematizado ajuda a explicar o tratamento tópico da questão, que segue aqui o conte-
údo da comunicação proferida sobre este tema no âmbito da Conferência O Ambiente 
e a Cidade, organizada pelos ICJP e CIDP, na Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa, a 17 de Novembro de 2015.

Daí, primeiro atender-se-á a definições, para posteriormente se olhar aos fundamentos 
comummente apresentados para a existência e fomento da agricultura urbana, seguin-
do-se uma análise legislativa baseada sobretudo em regulamentos municipais relativos a 
hortas e termina-se com a referência ao enquadramento jurídico da actividade agrícola 
desenvolvida em condomínios.

2. Enquadramento conceptual e tipológico

Por agricultura urbana entende-se, seguindo a definição de Mougeot10, a agricultura 
praticada no interior (agricultura intraurbana) ou na periferia (agricultura periurbana) de 
uma localidade, cidade ou metrópole, em que se cultiva, produz, cria, processa e/ou se 
distribui uma diversidade de produtos alimentares e não alimentares, graças a recursos hu-
manos e materiais, produtos e serviços encontrados dentro ou em redor da área urbana. 
Por outras palavras, o factor distintivo desta actividade reside essencialmente na sua loca-
lização e integração geográfica e não na sua finalidade, objecto ou metodologia, pese 
embora seja de assinalar uma vincada componente de proximidade. 

Todavia, esta, apesar da primeira acepção de Mougeot, não deve ser interpretada 
de forma demasiado restritiva. Afinal, a título de exemplo, não só algumas sementes e 
plantas que são hoje frequentes entre os entusiastas da agricultura urbana não são passí-
veis de serem encontradas, naturalmente, nas imediações como os utensílios, fertilizantes e 
outros produtos, incluindo a terra (veja-se no caso dos canteiros em varandas ou de vasos 
nas cozinhas) poderão até ser importados, limitando-se a sua imediação a se encontrarem 
num qualquer estabelecimento comercial da vizinhança ou a estar à distância de um cli-

10  L. J. A. Mougeot (1999). An improving domestic and international environment for African ur-
ban agriculture, African Urban Quarterly, Vol. 11 (2-3).  Um ano mais tarde, numa outra publicação, 
Mougeot abandona a definição centrada na localização, salientando que a sua característica 
principal reside em ser parte integrante do sistema socio-económico urbano e ecológico. L. J. A. 
Mougeot (2000). Urban Agriculture: definition, presence, potentials and risks, in N. Bakker [et al.] Gro-
wing Cities, Growing Food; Urban Agriculture on the Policy Agenda, DSE, Feldafing.
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que no computador.

De acordo com a FAO11, numa caracterização mais pormenorizada e com recurso a 
vários critérios, a agricultura intraurbana caracteriza-se por espaços de pequena escala 
inseridos em locais urbanizados; pela prática em locais de maior densidade populacional 
com tecnologia adaptada às pequenas dimensões das parcelas e à subsistência dos hor-
telãos; pelo elevado custo da terra e menor disponibilidade de recursos naturais (sobretu-
do terra); pela maior proximidade física aos mercados; pela pior qualidade do ar atmos-
férico; por trabalho em part-time; e pela sua expansão ser possível mas limitada, nunca se 
transformando em agricultura periurbana.

Por sua vez, a agricultura periurbana situa-se em espaços de maior escala e poderão 
tornar-se, no futuro, urbanizados; é desenvolvida em locais de menor densidade popula-
cional com recurso a tecnologia adaptada às grandes dimensões das parcelas e à co-
mercialização dos produtos; apresenta maior disponibilidade de recursos naturais, menor 
custo da terra e menor proximidade física aos mercados, mesmo se com melhor qualidade 
do ar; implica trabalho a tempo inteiro; e, em função do crescente perímetro urbanizado, 
poderá transformar-se em agricultura intraurbana.

Desta forma, a agricultura urbana abrange vários tipos de estruturas, da horta urbana, 
ao jardim, quintal e/ou pátio, passando ainda pelo uso dos telhados, varandas, terraços 
e/ou interior das habitações e até fachadas dos edifícios. Com efeito, “a diversidade da 
Agricultura Urbana é um dos seus principais atributos, podendo adaptar-se a uma larga 
gama de situações urbanas e às diversas necessidades dos seus intervenientes”12.

Já quanto às hortas urbanas, em especial, o entendimento geral remete para um pe-
queno talhão de terra, diferente dos comuns quintais contíguos às habitações, ocupado, 
arrendado ou cedido a particulares para produção essencialmente vegetal (sobretudo 
frutos, legumes e tubérculos), em áreas urbanas ou nos seus arredores. Considerando os 
regulamentos municipais existentes sobre esta matéria, as definições tendem a variar, no-
tadamente em função dos objectivos prosseguidos (ex. proximidade, coesão social, lazer, 
sustentabilidade ambiental) e dos métodos de produção adoptados, além de que, em 
alguns casos, não coincidem com o que acaba por resultar da interpretação sistemática 
e de algumas normas específicas destes diplomas, que ora restringem, ora ampliam o con-
ceito. Ainda assim, pelo seu carácter mais ou menos transversal, recorde-se a definição 
contida no Regulamento de Odivelas, que aponta para um “talhão de cultivo, sujeito a 
técnicas de produção não mecanizadas, e destinado a produção agrícola, recreio, la-
zer e/ou aprendizagem, em meio de produção biológica, sem a utilização de qualquer 
produto químico de síntese, e promovendo os ecossistemas naturais”. Em suma, fugindo a 
uma concepção geográfica, centra a figura em torno da produção em modo biológico 
e numa pluralidade de finalidades que não se resumem a uma actividade rural de subsis-
tência ou para auto-consumo. Sublinhe-se igualmente que decorre do diploma, à seme-

11  FAO (2001). Urban and Peri.Urban Agriculture: A briefing guide for the successful imple-
mentation of Urban and Peri-urban Agriculture in Developing Countries and Countries of Transition, 
Roma,14. 

12  FAO (2007). Profitability and Sustainability of urban and peri-urban agriculture, Occasional 
Paper n.º 19, Roma, v.
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lhança do que sucede na quase totalidade dos existentes no país, uma recondução da 
actividade agrária à produção vegetal de curta duração.

As hortas urbanas podem, aliás, ser classificadas segundo o tipo de uso, em:

i. hortas sociais – vocacionadas essencialmente para auxiliar na satisfação das 
necessidades alimentares de pessoas e/ou famílias de poucos recursos, podendo a 
eventual venda de produtos constituir um complemento de rendimento;

ii. hortas comunitárias – com múltiplas valências, servem nomeadamente para 
recreio, lazer, educação e como modo de complemento alimentar da comunida-
de, sobretudo local;

iii. hortas de recreio – visam, para lá de fonte alternativa de alimentos, para 
recreio dos usuários;

iv. hortas de recreio colectivas – principalmente dirigidas a grupos de morado-
res locais para recreio e educação ambiental, podendo, além do mais, prosseguir 
um fim terapêutico físico, motor, menta e/ou emocional;

v. hortas pedagógicas – com função de educação ambiental, em especial 
para alunos do ensino obrigatório;

vi. hortas criativas – associam a prática agrícola a manifestações culturais de 
consolidação e fomento da identidade local.

Esta tipologia revela-se, porém, algo nublosa, não sendo fácil, por vezes, a distinção e 
categorização peremptória das hortas. Aliás, da análise de múltiplos regulamentos munici-
pais sobre esta temática, as denominações e suas definições variam, inclusive no próprio 
diploma. Esta diferenciação chama porém a atenção para a evolução das suas valências 
e finalidades, como acima mencionado.

Outra forma de destrinça prende-se com a organização. Deste modo, as hortas po-
dem ser qualificadas enquanto:

i. Espontâneas (“hortas de lata” que resultam, por exemplo, do aproveitamen-
to precário de baldios e/ou terrenos para construção) ou institucionalizadas (deter-
minadas por planeamento e iniciativa do poder local ou vizinhos) 

ii. Agrárias intensivas (organizadas e centradas em torno da produção agríco-
la) ou de integração sócio-económico-ambiental (em que a componente agrária 
é acessória de outras actividades).

Por fim, a classificação pode igualmente decorrer do tipo de propriedade, que po-
derá ser privada, institucional (ex. prisão, escola), pública (ex. municipal), comunitária (ex. 
baldio) ou sem dono conhecido.
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3. Fundamentos e limites da agricultura urbana e das hortas urbanas em especial

O perfil do agricultor urbano, que ajuda a explicar o fenómeno, varia consoante o 
grau de desenvolvimento das economias. Assim, se nos países em vias de desenvolvimen-
to está em causa uma mulher com família, pobre, de minoria, que, em regra, trabalha na 
indústria, servindo a agricultura de complemento, já nos países desenvolvidos, constata-se 
um recorte mais diversificado, sobretudo face a dimensão também lúdica e recreativa da 
agricultura urbana.

No caso português, de acordo com Gonçalves13, observa-se, na cidade de Lisboa 
que a maioria é constituída por cidadãos nacionais locais; 61% dos hortelãos são homens; 
só 6% tem menos de 45 anos; 50% tem mais de 50 anos; 40% com ensino superior; 20% com 
ensino secundário; 4% são desempregados; 57% estão empregados; 39% encontram-se 
reformados; 37% têm pais agricultores; 67% conta com familiares a ajudar na horta; mo-
ram, em média, a 8 minutos da horta; 73% desloca-se até ao talhão a pé; em média 5 
dias/semana; 45% despende 1 a 3 horas/dia na horta; e 67% declaram ter alterado os seus 
hábitos alimentares. Todavia, numa análise mais fina do trabalho de Gonçalves, verificam-
-se diferenças significativas no perfil consoante a localização geográfica da horta, de-
pendendo aparentemente muito do estrato socio-económico dos moradores da área de 
implantação.

A fundamentação do recurso às hortas urbanas difere pois não apenas consoante 
a época mas igualmente do estrato social. Pode, desta forma, fundar-se na garantia de 
segurança e diversificação alimentar ou em argumentos económicos (consumo próprio, 
diminuindo a factura alimentar mensal ou para venda em pequena escala, servindo de 
complemento de rendimento). Por outro lado, pode prosseguir-se objectivos ambientais 
de sustentabilidade, de promoção da proximidade com a natureza e ainda uma dimen-
são pedagógica, sobretudo para as crianças que crescem longe de ambientes rurais. 
Ademais, as hortas urbanas, em particular, encontram cada vez mais justificação, mor-
mente nos países desenvolvidos em que se procura substituir o conceito quantitativo de 
crescimento económico pelo qualitativo de prosperidade14, na promoção de lazer, inte-
gração cultural, social e comunitária, assim como na garantia de maior e melhor saúde 
mental e física (pese embora com alguns riscos – ex. solos contaminados, partículas, metais 
pesados).

Em consequência, os impactos desta prática espelham-se, nos planos:

i. Económico com expansão da produção agrícola, actividades empresariais, 
criação de emprego e de rendimento, economias de escala com produção verti-
cal e reaproveitamento de água e resíduos, requalificação de espaços degrada-
dos ou subaproveitados;

ii. Social através do combate à insegurança alimentar dos mais pobres, da in-
teracção e integração social, da sensação de ser útil, do fomento da saúde e bem-

13  Rita Galvão Gonçalves (2014). Hortas Urbanas: Estudo do caso de Lisboa, Dissertação de 
Mestrado, ISA, Lisboa, 51 e ss.

14  Tim Jackson (2011). Prosperity without growth: Economics for a finite planet, Earthscan.
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-estar individuais e comunitários;

iii. Eficiência energética, uma vez que se recorre menos à mecanização e a 
lógica de proximidade exige menos transporte dos factores produtivos e bens e 
serviços finais;

iv. Ambiental, incluindo a redução da pegada de carbono por via da redução 
de transporte e do sequestro de gases com efeito de estufa (mormente CO2), mas 
também, entre outros, graças à redução dos níveis de ozono, de poluição sonora 
ou de maior descontaminação dos solos via fitorremediação;

v. Desigualdade na saúde e justiça alimentar, ao permitir um mais rico con-
teúdo nutricional e sabor, combatendo, deste modo, os fenómenos de desertos 
alimentares (food deserts)15;

vi. Pedagógico, pela consideração pelos valores ambientais, de trabalho, co-
munitários e de partilha;

vii. Estético, pelo interface urbano-rural.

Todavia, o florescimento da agricultura urbana, e das hortas em particular, sofre do 
peso de forças limitativas estruturais e conjunturais. Com efeito, a sua expansão e até a sua 
manutenção dependem da escassez de terra disponível e dos seus direitos de apropria-
ção e da significativa pressão imobiliária. Ademais, não se deve descurar a competição 
motivacional com multiplicação de modas e alternativas à horticultura. Por outro lado, 
muito dependerá dos modelos de crescimento e desenvolvimento económicos e de pla-
neamento urbano adoptados. No fundo (e deixando de lado fenómenos conjunturais exó-
genos como guerras, crises ou catástrofes naturais ou tecnológicas), a própria evolução e 
compreensão da cidade modulam o fenómeno da agricultura urbana.

1. Enquadramento legal

No plano do Direito internacional do desenvolvimento sustentado surgem algumas, 
embora raras, referências à agricultura urbana e às hortas urbanas em particular, desig-
nadamente na famosa Agenda 21. Ademais, observa-se alguma soft law da UN-FAO com 
programas técnicos de apoio e da UN-Habitat (pese embora ainda sem menções no 
PNUA16) assim como, entre outras, a Declaração sobre os desafios e benefícios da agricul-
tura urbana da Roundtable of Top Local Government Officials, em Nova Iorque, em 1997, 
ou a Declaração de Quito de 2000. De referir também outras instituições e organizações 

15  Paula Dutko (2012). Food Deserts Suffer Persistent Socioeconomic Disadvantage, Choices, 
3rd Quarter, 27(3) Agricultural and Applied Economics Association; Marianne Bitler & Steven J. Hai-
der (2011). An economic view of food deserts in the United States, Journal of Policy Analysis and 
Management, Vol. 30, n.º 1, 153–176; Tim Pearson [et al.] (2005). Do ‘food deserts’ influence fruit and 
vegetable consumption?—a cross-sectional study, Appetite, n.º 45, 195–197.

16  Embora não haja referências no Programa das Nações Unidas para o Ambiente, o Progra-
ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento define a agricultura urbana num documento de 
1996.
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não governamentais como GIZ17, RUAF18 ou ICLEI19 que se vêm debruçando com crescente 
interesse nesta matéria.

Em termos de enquadramento legal interno, em Portugal, com alguma boa vontade, 
encontra-se a sua fundamentação constitucional nas alíneas d) e e) do artigo 9.º e nos 
artigos 66.º e 93.º da Constituição (CRP). Todavia, considerando a dimensão relativamente 
diminuta dos talhões, pode-se levantar a questão da sua compatibilidade com redimen-
sionamento do minifúndio previsto no artigo 95.º CRP. Esta aparente incongruência pode 
porém ser ultrapassada por três vias: o carácter programático da norma; a forma de explo-
ração do talhão que pode não reconduzir-se a um direito real, máxime de propriedade; a 
dimensão da parcela, no contexto urbano, poderá ser considerada adequada do ponto 
de vista dos objectivos da política agrícola. Aliás, o artigo 97.º CRP estabelece o apoio 
preferencial do Estado aos pequenos (e médios) agricultores.

Já no plano infraconstitucional, o tratamento da questão é eminentemente local (mu-
nicipal ou freguesia)20, faltando visão sistematizada e integrada.

Com efeito, pese embora diplomas como a Lei de Bases do Ambiente, a Lei de Bases 
do Solo, Ordenamento do Território e do Urbanismo (LBSOTU) e a Lei dos Baldios possam 
ajudar a enquadrar o tratamento da agricultura urbana, e das hortas em especial, não 
tratam directamente da questão. Por exemplo, o artigo 19.º n.º 3 alínea f) da LBSOTU entre-
ga a associações municipais e a autarquias locais, por sua iniciativa ou em cooperação 
com os proprietários de prédios, a reestruturação da propriedade, para localizar adequa-
damente as áreas necessárias à implantação de infraestruturas, equipamentos, espaços 
verdes ou outros espaços de utilização coletiva.

Por outro lado, as hortas urbanas não se encontram normalmente previstas em Planos 
Directores Municipais embora possam, em teoria, constar no âmbito do uso compatível 
com o habitacional e actividades económicas.

A sua previsão mais corrente decorre de regulamentos municipais, actualmente exis-
tentes em múltiplas autarquias tanto maioritariamente urbanas como também mais rurais. 
Todavia, esta forma de regulamentação suscita algumas dúvidas de constitucionalidade 
face ao artigo 96.º CRP relativo às formas de exploração de terra alheia que estabelece 
uma reserva de lei de modo a garantir a estabilidade e os legítimos interesses do cultiva-
dor. O problema aqui reside em saber se a expressão “regulados por lei” remete, por um 
lado, para lei em sentido formal ou material, ou, por outro, em sentido lato de Direito ou 
mais literal. Ora, a disposição em causa parece equiparar o arrendamento a outras formas 
de exploração de terra alheia (sendo que alguns dos regulamentos tendem a determinar 
a natureza da exploração do talhão), pelo que se o artigo 165.º n.º alínea h) CRP prevê 
uma reserva relativa de competências da Assembleia quanto ao regime geral do arren-

17  https://www.giz.de/en/aboutgiz/4114.html 
18  http://www.ruaf.org/ 
19  http://www.iclei.org/ 
20  De assinalar que existem também hortas urbanas institucionais, por exemplo em escolas, ou 

de iniciativa de algumas empresas ou associações que costumam apresentar regulamentos inter-
nos para a sua gestão.
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damento, então poder-se-ia pensar na sua extensão a todas as outras formas de explora-
ção de terra alheia. No entanto, o argumento pode ser facilmente rebatido. Afinal, se o 
legislador constitucional quisesse integrar esta matéria no âmbito da competência relativa 
da Assembleia, tê-lo-ia feito. Ademais, não estão em causa direitos mas meros interesses 
legítimos. Por último, os regulamentos que abordam a questão da forma e natureza da 
exploração das parcelas agrárias urbanas afastam, sistemática e expressamente, a sua 
condição de direito real, pese embora não a qualificando, pelo que a equiparação com 
o arrendamento estaria pois afastada. A problemática em apreço, que largamente exce-
de o âmbito deste trabalho, obriga, além disso, a questionar se cabe, em primeira linha, 
aos regulamentos municipais definir a natureza da exploração do talhão; se a sua classi-
ficação vale por si e se coincide com o regime decorrente do regulamento; se está em 
causa um direito real ou pessoal ou uma outra figura; no caso de se tratar de um direito 
real, se pode ser reconduzido a um tipo já existente ou se é criado (i)legítima e (i)legalmen-
te um novo tipo; e até, chegando-se à conclusão que se trata de posse titulada, discutir a 
própria natureza jurídica da posse. Em suma, muitas são as questões, de suma importância 
para o hortelão mas igualmente para o “cedente” da terra, que terão de ser respondidas, 
deixando-se já aqui o repto para o seu tratamento futuro.

Regressando ao enquadramento normativo da agricultura urbana e das hortas urba-
nas, em especial, atente-se ao único diploma não municipal que as aborda expressamen-
te, a saber a Estratégia nacional para as Cidades Sustentáveis, que consta da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 61/2015, de 11 de Agosto, designadamente no seu ponto 2.9 
referente à integração urbano-rural que prevê o incentivo das relações de interdependên-
cia, complementaridade e mútuo benefício dos centros urbanos com o meio não-urbano 
sob a sua influência funcional; também no Eixo 1C - Ambiente urbano, sobretudo no seu 
n.º 20, que estipula explicitamente o fomento das hortas, e no Eixo 2 F — Integração urba-
no-rural, nos seus pontos 31 a 35; e ainda o Anexo I – 2.3. Conexões urbano-rurais, que con-
sagra a sustentabilidade do desenvolvimento urbano através da disciplina dos espaços 
rústicos adjacentes, a articulação entre as cidades e a sua envolvente rústica, o desenvol-
vimento de complementaridades e de relações económicas entre o espaço urbano e o 
espaço rústico, a procura de espaços silvestres metropolitanos e periurbanos equipados e 
a salvaguarda e valorização dos sistemas naturais no contexto da cidade-região. 

4. Os regulamentos sobre hortas urbanas: casos de estudo

Para efeito de uma breve análise, escolheram-se alguns dos mais expressivos regula-
mentos sobre hortas urbanas, agrupando-os de acordo com o objectivo principal da ac-
tividade desenvolvida (o que, porém, nem sempre se revela um critério fácil de utilizar por 
uma certa desconexão interna dos próprios diplomas, muitas vezes mal redigidos e pensa-
dos, revelando, aliás, a importância da falta de um instrumento legal de enquadramento 
geral) mas também pela sua especificidade.

Atendendo à prossecução de finalidades que não se reduzem meramente ao auxílio 
a famílias mais desfavorecidas, vejam-se, a título de exemplo, os regulamentos municipais 
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da Azambuja, Beja, Cascais, Estarreja, Lisboa, Odivelas, Seixal e Sintra. Esta classificação 
prende-se, essencialmente, com a exigência de um pagamento pela utilização do ta-
lhão. Em Beja, o valor é de 10 euros no primeiro ano e depois reajustado em função das 
despesas, revertendo a receita para o fundo de reserva para despesas de manutenção 
do espaço. Já em Lisboa paga-se a água e cerca de 20€/ano. Todavia, é verdade que o 
valor pedido é baixo e raramente se permite a comercialização da produção. Aliás, em 
Estarreja, a horta é gratuita mas decorre do texto que a sua função não tem como fim pri-
mário a protecção económico-financeira. As componentes de lazer, de integração social 
ou a educação ambiental pela via da promoção da agricultura biológica assumem um 
papel crucial. Em suma, e como se verá ao longo deste ponto, a categorização dos regu-
lamentos não se assemelha linear, até porque, cada vez mais, a ideia passa por alargar as 
funcionalidades das hortas urbanas.

Em regra, os diplomas começam por um conjunto de definições (depois incompatí-
veis, por vezes, com algumas normas posteriores, designadamente a propósito do tipo de 
actividade agrária a desenvolver ou do modo de produção), seguidas da localização e 
caracterização das hortas (em regra, em terrenos municipais ou particulares cedidos ao 
município, com a horta de Telheiras a ser implantada em terreno da EPUL). Estabelece-se 
posteriormente a organização e utilização das hortas (ex. talhões, áreas de grupo para 
equipamentos comuns, áreas de passagem, horário) e o tipo de produção autorizada 
(geralmente, hortícolas, plantas aromáticas, medicinais e ornamentais, pese embora, em 
Odivelas, se abra posteriormente, a alternativa de pomar e, em Estarreja, a pequenos 
frutos). Note-se que a tendência é para evitar produções de ciclos longos e que se fixem 
aos solos, como árvores, privilegiando culturas que se libertem de forma rápida da terra, 
garantindo assim maior flexibilidade na gestão do espaço e evitando eventuais alegações 
de direitos consolidados. Ademais, prefere-se a produção vegetal à animal, possivelmente 
por questões de ruído e higiene. Por outro lado, prevê-se que as colheitas revertam para 
autoconsumo ou para trocas em eventos de promoção ou com outros utilizadores (ape-
nas no Seixal se aceita comercialização) e que se adopte o modo de produção biológico 
(Odivelas aceite, porém, no texto a sua associação à agricultura convencional).

Estes regulamentos estabelecem, além disso, a necessidade e os termos do acordo 
de utilização das parcelas a celebrar com os hortelãos que contém, entre outras, as regras 
de utilização e uma validade por um ano (salvo na Azambuja, em que são três anos), com 
o acordo a ser renovável a pedido. Esta duração (compatível com o tipo de produção 
permitida) possibilita não apenas uma avaliação regular da utilização das hortas, como 
chegar a mais pessoas e evitar, como acima mencionado, a cristalização de eventuais 
direitos ou expectativas legítimas.

A este Acordo acrescem as regras sobre o procedimento de admissão e de selecção 
de utilizadores (em geral, por candidatura apreciada por um júri), essencialmente muníci-
pes (em Beja urbanos; no Seixal, aceitam-se também Pessoas Colectivas de Solidariedade 
Social ou com Utilidade Pública; em Telheiras, um talhão está reservado para a Associação 
dos Residentes), sem outros talhões, com preferência para o factor proximidade e, salvo 
Odivelas, Cascais e Estarreja, se houver insuficiência económica.
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Aos hortelãos são conferidos direitos (ex. dispor a título precário de talhão cultivável), 
deveres (ex. uso racional de água, usar técnicas e produtos biológicos, formações obri-
gatórias) e proibições (ex. ceder a terceiros o talhão atribuído, recorrer a terceiros – salvo 
familiares – para cultivo, utilizar alfaia motorizada, usar rega automática ou estufa – salvo, 
neste caso, na Azambuja).

Por fim, estipula-se um sistema de fiscalização e de penalidades em caso de incumpri-
mento das regras que passam, nomeadamente, pela rescisão do Acordo, a restauração 
natural do talhão, indemnização por danos e/ou desocupação coerciva.

O segundo conjunto de Regulamentos municipais agrega os casos de Alenquer, Can-
tanhede e Lagos e visa a constituição de hortas urbanas sociais, que funcionam apenas 
em terrenos municipais, com uma dimensão social um pouco mais vincada (i.e. apoio a 
famílias carenciadas e numerosas, ocupação de idosos, reformados e pensionistas, que 
têm preferência no caso de Alenquer, e que são os participantes aceites em Lagos), sen-
do o seu acesso feito a título gratuito, embora em Lagos se pague a água e electricidade 
(embora esteja apenas em causa um valor simbólico). 

À semelhança do grupo anterior, as hortas estão dirigidas aos munícipes, aceitando-se 
apenas uma parcela por família (e proibindo-se a seu cultivo por terceiros, salvo familiares) 
e promove-se a produção sustentável de hortícolas, plantas medicinais, aromáticas ou 
condimentares (Lagos e Cantanhede aceitam ainda pomar ou outras produções legais) 
para autoconsumo ou troca (não comercializáveis, excepto em Cantanhede). Também 
aqui há um processo e procedimento de candidatura, uma avaliação periódica com 
possíveis sanções por incumprimento e a exigência de restauração natural da parcela 
no final do período acordado e também se estabelecem obrigações do Município (ex. 
parcela limpa, ponto de água, dar formação). Por fim, como em vários outros regulamentos 
da primeira categoria, sublinha-se que o que está em causa, da parte dos hortelãos, é um 
direito de utilização precário, pessoal e intransmissível, não conferindo direito real sobre a 
parcela, por um ano, renovável a pedido e dependente de boa avaliação. Quanto a esta 
questão remete-se para as considerações desenvolvidas no ponto anterior.

O regulamento do Funchal para as hortas municipais constitui um caso peculiar, com 
diversas especificidades. Por um lado, não vinca a dimensão social mas uso do talhão é 
gratuito assim como água. O seu acesso encontra-se vedado a funcionários camarários e 
respectivos familiares e não se interdita o cultivo das parcelas por terceiros aos hortelãos. 
Ademais, não refere o destino da produção (troca, autoconsumo, venda), aceita pecuá-
ria em talhões especiais (em particular, aves de capoeira, ovelhas, coelhos, cabras e/ou 
um porco) e proíbe monocultura (hortícola e ornamental), não impondo porém o modo 
de produção biológico. Por último, o período de utilização é de cinco anos, não se preven-
do, aparentemente, a possibilidade de renovação.

Para terminar quanto aos regulamentos, apenas a experiência Horta à Porta levada 
a cano pela LIPOR na Região do Porto por não estar em causa uma iniciativa municipal. 
De forma sintéctica, prevêem-se hortas biológicas; não se aceita a monocultura nem a 
pecuária; sublinha-se a importância da compostagem; encontra-se aberto a qualquer 
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cidadão; exige-se formação contínua em agricultura biológica; e o custo é fixado conso-
ante cada caso.

5. Agricultura em condomínios

No que respeita a agricultura em condomínios, seja em telhados, nas varandas, pátios, 
paredes ou até dentro de casa, há que atender ao título constitutivo da propriedade hori-
zontal (que pode definir o fim da parte comum ou autónoma), bem como ao regulamento 
do condomínio (disciplinando o uso, fruição e conservação quer das partes comuns quer 
das fracções autónomas), e ainda os artigos 1418.º a 1429.º-A do Código Civil (CC). Ora, 
nos temos do artigo 1419.º CC, o título pode ser modificado por escritura pública por todos 
os condóminos. Por outro lado, são comuns o telhado e/ou terraços de cobertura mesmo 
se destinados ao uso específico de uma fracção, e presumem-se comuns pátios e jardins 
anexos de acordo com o artigo 1421.º CC. Para possibilitar e regular a prática agrícola, 
importam igualmente as decisões tomadas em assembleia de condóminos e as normas de 
utilização do condomínio. Por fim, há que atender aos artigos 1422.º CC n.º 2 e 3 quanto 
aos limites aos direitos dos condóminos (ex. dar uso à fracção diverso do que lhe foi des-
tinado, ou prejudicar o arranjo estético do edifício) e 1425.º CC n.º 1 quanto a inovações 
que as faz depender da aprovação da maioria dos condóminos, devendo essa maioria 
representar dois terços do valor total do prédio.

6. Considerações finais

Em jeito de síntese, apenas algumas notas breves. 

Em primeiro lugar, faltam estudos mais precisos e coordenados sobre esta temática, 
escasseando ainda o tratamento académico, em particular do ponto de vista do Direito. 
Aliás, como se foi salientando, falta uma visão jurídica integrada que investigue, congre-
gue e sistematize o Direito internacional, nacional, os direitos reais e até trabalhe melhor a 
distinção entre prédio urbano e rústico.

Em segundo lugar, interessa igualmente abordar a questão, aqui não tratada, da fal-
ta de financiamento para este tipo de agricultura e ponderar, em especial, o recurso ao 
sistema financeiro, sobretudo ao microcrédito, com a sua adaptação (inclusive legal) às 
especificidades deste tipo de actividade.

Em terceiro lugar, fica para ver se este fenómeno de agricultura urbana constitui me-
ramente uma moda ou se transparece um novo modelo de prosperidade económica.

Por outras palavras, espera-se que este trabalho sirva de mote a novas e mais apro-
fundadas linhas de pesquisa sobre a temática da da agricultura urbana, mormente no 
âmbito jurídico.
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As cidades e o lixo: breves notas sobre o regime jurídico 
dos resíduos sólidos urbanos ao longo do respetivo ciclo
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1. Considerações introdutórias; 2. Regime jurídico dos resíduos sólidos urbanos; 2.1. 
Aspectos gerais; 2.2. Âmbito de aplicação do regime aplicável aos RSU; 2.3. Ciclo dos re-
síduos sólidos urbanos – as várias operações de gestão de resíduos; 2.4. Responsabilidade 
pela gestão dos resíduos sólidos urbanos; 2.5. Controlo prévio administrativo das operações 
de gestão de resíduos sólidos urbanos; 2.5.1. Licenciamento aplicável às operações de 
gestão de resíduos:  i) Procedimento de licenciamento normal; ii) Procedimento de licen-
ciamento simplificado; iii) Isenção de licenciamento; iv) Natureza precária da licença e 
vicissitudes; §3º. Considerações finais

1. Considerações introdutórias

1. A matéria dos resíduos, em comparação com outras matérias ligadas ao Direito do 
Ambiente, e não obstante a sua importância — ligada, desde logo, ao seu potencial lesivo 
sobre o ambiente (1), mas também à sua relevância ambiental —, tem conhecido pouco 
interesse por parte da doutrina, como é possível comprovar pela reduzidíssima literatura 
nacional sobre o assunto (2). Mais recentemente, o interesse por esta temática, em espe-
cial pela gestão de resíduos, tem vindo crescer, o que se encontra certamente relaciona-
do não apenas com a «revolução verde» (3), como também com o potencial económico 

1  Cfr. João miranda et. al (Coords.), Direito dos Resíduos, Lisboa: ICJP/ERSAR, 2014; alexandra 
aragão, “Direito Administrativo dos Resíduos”, in Paulo otero/Pedro gonçalveS (Coords.), Tratado de 
Direito Administrativo Especial, Tomo I, Coimbra: Almedina, 2009, p. 11.

2  Cfr. alexandra aragão, “Direito Administrativo...”, cit., pp. 11 ss; João nuno Calvão da Silva, “Re-
gulação das águas e resíduos em Portugal”, in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, Vol. 85, 2009, pp. 565 ss.

3  Utilizando esta expressão, entre outros, cfr. KirKPatriCK Sale/eriC Foner, The green revolution: The 
American environmental movement, 1962-1992, New York: Hill and Wang, 1993.
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dos resíduos (4). No âmbito deste súbito interesse, importa ainda referir que alguma doutri-
na começou até a defender a existência de um direito fundamental ao saneamento (5).

É no contexto deste «despertar ecológico» (6) que o Direito dos Resíduos aparece hoje 
não mais como um «Direito menor», passando a constituir uma parte importante do or-
denamento jurídico, o que se passou a verificar, em especial, a partir do momento em 
que a escassez e finitude dos recursos se tornaram manifestas. Neste sentido, o papel do 
Direito tornou-se imprescindível nesta sede, em especial relativamente «à prevenção de 
impactes graves sobre o meio ambiente, mas também soluções de dever ser a par dos 
contributos dados pela ciência, pela técnica e pela tecnologia na eliminação dos fatores 
de degradação ambiental» (7).

Muito genericamente, importa apenas referir que o Direito dos Resíduos, que se afi-
gura especial relativamente ao Direito Administrativo e ao Direito do Ambiente (8), tem 
como elemento fundamental o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que aprovou 
o Regime Geral da Gestão de Resíduos («RGGR») (9). Aqui é possível encontrar, desde logo, 
os princípios gerais aplicáveis neste ordenamento jurídico especial, como os princípios da 
responsabilidade pela gestão (cfr. artigo 5.º), da auto-suficiência e da proximidade das 
operações de tratamento dos resíduos (cfr. artigo 4.º), da protecção da saúde humana e 
do ambiente (cfr. artigo 6.º), da hierarquia dos resíduos (cfr. artigo 7.º), da responsabiliza-
ção do cidadão (cfr. artigo 8.º), da regulação da gestão (cfr. artigo 9.º), da equivalência 
(cfr. artigo 10.º), e da responsabilidade alargada do produtor (cfr. artigo 10.º-A) (10).

2. No presente estudo, iremos, no entanto, cingir-nos à temática relativa à relação en-
tre a cidade e o lixo, mais concretamente, ao regime jurídico aplicável aos resíduos sólidos 
urbanos ao longo do respetivo ciclo. O artigo corresponderá, com algumas alterações, à 
intervenção feita na conferência «Ambiente e a Cidade», que decorreu na Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, no passado dia 17 de Novembro de 2015.

Concretamente, procederemos de seguida, em matéria de gestão dos resíduos, a 
uma análise do regime jurídico dos resíduos sólidos urbanos («RSU») ao longo do seu ciclo, 
regulado, desde logo, pelo já mencionado Regime Geral da Gestão de Resíduos.  

4  Cfr., por exemplo, riChard C. PatriCK, The Economics of Waste, USA: RFF, 2002.
5  Entre outros, cfr. Catarina de albuquerque, On the right track – Good practices in realizing the 

rights to water and sanitation, UN 2012.
6  Cfr. Carla amado gomeS, “Direito Administrativo do Ambiente”, in Paulo otero/Pedro gonçalveS 

(Coords.), Tratado de Direito Administrativo Especial, Tomo I, Coimbra: Almedina, 2009, pp. 160 ss.
7  Cfr. João miranda/JoSé mário Ferreira de almeida, “Garantias do direito exclusivo dos conces-

sionários da atividade de recolha e triagem de resíduos urbanos”, in João miranda et. al (Coords.), 
Direito dos Resíduos, Lisboa: ICJP/ERSAR, 2014, p. 351. Sobre a prevenção no presente âmbito, por 
exemplo, cfr. ana Fernanda neveS, “Prevenção de resíduos”, in João miranda et. al (Coords.), Direito dos 
Resíduos, Lisboa: ICJP/ERSAR, 2014, pp. 41 ss. 

8  Referindo-se a estas relações, cfr. João miranda/JoSé mário Ferreira de almeida, “Garantias do…”, 
cit., p. 350 ss. Embora seja óbvio, importa aqui referir que tanto as normas do Direito do Ambiente 
como as normas ainda mais genéricas do Direito Administrativo se aplicam subsidiariamente ao 
Direito dos Resíduos, em tudo aquilo que este se mostrar omisso.

9  O RGGR foi alterado, por último, pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho.
10  Sobre estes princípios, cfr. alexandra aragão, “Direito Administrativo...”, cit., pp. 15 ss.
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2. Regime jurídico dos resíduos sólidos urbanos

2.1.Aspectos gerais

Conforme se afirmou atrás, o grosso do regime jurídico aplicável aos resíduos sólidos 
urbanos encontra-se estabelecido no RGGR. A análise deverá, pois, ser efectuada tendo 
em atenção as especificidades atinentes ao tipo de resíduos que constitui o objecto do 
presente estudo. De seguida, abordaremos a matéria do âmbito de aplicação do regime, 
das várias operações de gestão de resíduos, da responsabilidade pela sua gestão, e do 
licenciamento de cada uma delas. 

2.2. Âmbito de aplicação do regime aplicável aos RSU

No que toca ao âmbito de aplicação do regime em apreciação, cumpre começar 
por referir que o legislador consagrou na alínea mm) do artigo 3.º do RGGR um conceito 
mais alargado, nos termos do qual são abrangidos todos os resíduos semelhantes aos resí-
duos domésticos (de onde se depreende que provêm principalmente de actividades não 
económicas), independentemente dos quantitativos diários produzidos (11). Em adição a 
isto, também a sua «natureza difusa» aumenta a necessidade e importância de serem 
removidos e transportados para locais que lhes dêem um destino final adequado; e é 
igualmente por esta razão que devem ser transferidos para entidades terceiras que não as 
próprias entidades produtoras (12).  

Com efeito, a definição actualmente em vigor de resíduo urbano é a seguinte: “resí-
duo proveniente de habitações, bem como outro resíduo que, pela sua natureza ou com-
posição, seja semelhante ao resíduo proveniente de habitações”.

Assim, são considerados resíduos urbanos os resíduos produzidos:

i)  pelos agregados familiares (resíduos domésticos);

ii)  por pequenos produtores de resíduos “semelhantes” (produção diária de resídu-
os inferior a 1 100 litros); e

iii) por grandes produtores de resíduos “semelhantes” (produção diária de resíduos 
igual ou superior a 1 100 litros).

Ao nível conceptual não é feita, deste modo, uma diferenciação entre resíduos urba-
nos. De facto, tal diferenciação aparece no campo da responsabilidade de gestão dos 
resíduos, que cabe: 

i)  aos municípios no caso de uma produção de resíduos urbanos diária inferior a 
1100 litros; e 

11   Sobre o conceito de resíduo em geral, cfr. alexandra aragão, “Direito Administrativo...”, cit., 
pp. 47 ss. Sobre os resíduos urbanos em especial, cfr. alexandra aragão, “Direito Administrativo...”, cit., 
pp. 59 ss.

12  Cfr. alexandra aragão, “Direito Administrativo...”, cit., pp. 59 e 60.
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ii)  aos respetivos produtores nos restantes casos (normalmente designados por 
“grandes produtores”).

É também de notar que a caracterização física de resíduos urbanos é efetuada de 
acordo com o previsto na Portaria n.º 851/2009, de 7 de Agosto. 

Concretamente, entre outros aspectos, este normativo estabelece as especificações 
técnicas aplicáveis, a periodicidade de amostragens, e inclusive a aplicação do agrava-
mento da taxa de gestão de resíduos («TGR») previsto no RGGR (aos resíduos recicláveis 
depositados em aterro, incinerados ou coincinerados), bem como o modo de reporte da 
informação à Autoridade Nacional de Resíduos.

No que diz respeito à classificação dos resíduos urbanos, é de realçar que esta é sem-
pre efetuada de acordo com a Lista Europeia de Resíduos («LER»), que foi publicada atra-
vés da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março.

Termos em que se consideram “resíduos urbanos” os resíduos constantes no capítulo 
20 - Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, indústria e servi-
ços), incluindo as frações recolhidas seletivamente.

Adicionalmente, podem também ser classificados como resíduos urbanos os resíduos 
constantes no capítulo 15 01 - Resíduos de embalagens/ Embalagens (incluindo resíduos 
urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente), desde que sejam 
provenientes dos agregados familiares (resíduos domésticos) ou semelhantes a estes, pro-
venientes dos sectores dos serviços, industria ou estabelecimentos comerciais.

Por fim, cabe ainda mencionar que os fluxos de resíduos abrangidos por legislação es-
pecífica classificados com os códigos da LER do capítulo 20 integram também a definição 
de resíduos urbanos, aqui se integrando:

i) os resíduos de embalagens («ERE») (incluem todos os resíduos classificados na 
LER 15 01);

ii) as pilhas portáteis (cfr. LER 20 01 33 e 20 01 34*);

iii) os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos («REEE») (cfr. LER 20 01 21*, 20 
01 23*, 20 01 35* e 20 01 36); e 

iv) os óleos alimentares usados («OAU») (cfr. LER 20 01 25).

Tendo em conta que os fluxos de embalagens são cada vez maiores (por diversas ra-
zões, justifica-se «um especial esforço na gestão de resíduos sólidos urbanos, tendo como 
objectivo o tratamento separado de certos fluxos de resíduos, e subtraindo da massa de 
resíduos urbanos alguns fluxos, seja pelo seu elevado potencial de valorização (como 
acontece com as embalagens de vidro, metal ou cartão) seja por serem especialmente 
perniciosos, do ponto de vista ambiental, coo pilhas ou resíduos eléctricos e electrónicos». 
Além disto, é ainda de referir que «a composição dos RSU englobar também resíduos peri-
gosos, como pilhas e acumuladores, embora em pequena quantidade, não pode ser ne-
gligenciado, até pelo facto de perturbar o tratamento e a qualidade do produto final que, 
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de outra forma, poderia ser submetido a processos de tratamento mecânico-biológico e 
utilizado como combustível alternativo, em unidades industriais» (13).

Por seu turno, não se enquadram na categoria de resíduos urbanos os veículos em 
fim de vida («VFV»), os óleos usados («OU»), os pneus usados, as baterias e os resíduos de 
construção e demolição («RCD»). Não obstante, no contexto do sector da construção é 
de notar que são produzidos resíduos semelhantes aos urbanos, como sejam os resíduos 
provenientes de escritórios localizados nas obras, e que, por isso, se enquadram no concei-
to resíduos urbanos.

2.3. Ciclo dos resíduos sólidos urbanos – as várias operações de gestão de resíduos

Cumpre agora analisar o ciclo dos RSU, mais concretamente, as várias operações 
de gestão destes resíduos. Nesta tarefa, seguiremos no essencial a proposta de tipologia 
avançada por Alexandra Aragão (14).

Com efeito, importa referir que é possível distinguir entre (i) operações de gestão in-
termédia e (ii) operações de gestão final. Por seu turno, no seio das operações de gestão 
intermédia, é ainda possível distinguir entre (i1) operações de gestão intermédia «instru-
mentais» e (i2) operações de gestão intermédia mistas.

Genericamente, as operações de gestão intermédia correspondem às atividades in-
tercalares, que se traduzem — e são necessárias para — na condução dos resíduos até 
ao seu destino final. Ao passo que as operações de gestão final se referem aos processos 
(e respectivas normas) destinados a promover o reaproveitamento ou a eliminação dos 
resíduos (15).

Em qualquer caso, importa notar que se é óbvio que o regime legal aplicável às ope-
rações de gestão intermédia, como as de recolha e triagem, é menos exigente compara-
tivamente com o aplicável às operações de gestão final — o que se explica, desde logo, 
pela natureza e impacto distintos destas operações —, tal não significa que o exercício 
dessas atividades por particulares seja permitido sem mais, tendo em conta que se tratam 
de prestações de serviço público (16).

De seguida, abordarei sucintamente estas operações de gestão de RSU, embora se-
jam deixadas mais linhas para aquelas operações mais relevantes no caso dos RSU e, bem 
assim, para alguns aspectos específicos que o mereçam. 

Em primeiro lugar, cumpre referir que existem vários tipos de operações de gestão 
intermédia instrumentais, nomeadamente (i) a recolha e triagem; (ii) a armazenagem; e 
(iii) o transporte. Estas operações, que «fins em si mesmas», consistem, como se disse, em 
acções preparatórias que se mostram imprescindíveis para a gestão final a que os resíduos 

13  Cfr. alexandra aragão, “Direito Administrativo...”, cit., p. 60.
14  Cfr. alexandra aragão, “Direito Administrativo...”, cit., pp. 85 ss.
15  Cfr. alexandra aragão, “Direito Administrativo...”, cit., p. 85.
16  Cfr. João miranda/JoSé mário Ferreira de almeida, “Garantias do…”, cit., p. 353.
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serão sujeitos. No âmbito destas operações não se pretende nem se altera o estado dos 
resíduos; não se verificando nesta fase qualquer valorização, aproveitamento ou elimina-
ção dos resíduos em causa. 

De facto, o objectivo passa somente por recolher os resíduos e transportá-los do sítio 
onde são produzidos até uma estação de armazenagem, aterro ou unidade de trans-
formação. Não obstante, no quadro das operações de gestão intermédia, por vezes, os 
RSU podem ser logo separados em função das características que apresentam, mas sem 
alteração dessas caraterísticas, ou seja, podem ser logo objeto de operação de triagem, 
de modo a facilitar e, até, aumentar a eficácia do posterior processo de deposição, de 
reciclagem ou valorização a que os resíduos urbanos serão sujeitos (17). 

No que toca à recolha e triagem de RSU, cumpre começar por referir que a recolha 
consiste na “apanha de resíduos, incluindo a triagem e o armazenamento preliminares 
dos resíduos para fins de transporte para uma instalação de tratamento de resíduos” (cfr. 
alínea cc) do artigo 3.º do RGGR) (18), ao passo que a triagem consiste no “acto de sepa-
ração de resíduos mediante processos manuais ou mecânicos, sem alteração das suas 
características, com vista ao seu tratamento” (cfr. alínea pp) do artigo 3.º do RGGR).

Além do que já ficou dito, importa apenas referir que, com a generalização da de-
posição selectiva de resíduos, a triagem vai sendo cada vez menos necessária. Por sua 
vez, esta generalização implica uma maior especialização nas operações de recolha, que 
deverá ter em atenção as características dos resíduos em causa. Em qualquer caso, isto 
significa que a triagem continua a ser importante no caso de não existir deposição selec-
tiva de resíduos (19).

Talvez em virtude do mencionado, o RGGR, na sua última formulação, incorpora a 
operação de triagem na categoria da operação de recolha (incorpora o primeiro con-
ceito no segundo), embora acabe depois por autonomizar as duas operações ao longo 
do regime jurídico. No que toca a este aspecto, sendo as operações em causa material-
mente distintas, e mesmo admitindo a crescente desvalorização da triagem relativamente 
à recolha, parece continuar a fazer sentido distingui-las. Além do que se acaba de dizer, é 
ainda de referir já, o que melhor se explicitará abaixo, não obstante também estas activi-
dades trazerem à colação importantes princípios como o da proteção da saúde e do am-
biente e da equivalência económica dos serviços que nelas se consubstanciam, no que se 
refere ao controlo prévio destas actividades, o legislador resolveu submeter as operações 

17  Cfr. João miranda/JoSé mário Ferreira de almeida, “Garantias do…”, cit., p. 353. Os mesmos au-
tores referem ainda que «alguns resíduos podem ainda ser sujeitos a processos biológicos, físicos ou 
químicos (compostagem, secagem, evaporação, acumulação, etc..). Em qualquer caso não se 
verifica uma substancial alteração da natureza e caraterísticas dos resíduos mas unicamente do 
seu estado. E é seguro afirmar-se que estas operações não promovem a transformação do resíduo 
num outro produto nem a sua eliminação, pelo que são ainda operações de gestão intermédia, 
não se confundindo, por exemplo, com a inertização que constitui uma forma de eliminação de 
resíduos por alteração das suas caraterísticas, neutralizando substâncias perigosas ou de risco para 
a saúde humana ou de contaminação do meio».

18  Já a recolha selectiva consiste na “recolha efectuada de forma a manter o fluxo de resíduos 
separados por tipo e natureza com vista a facilitar o tratamento específico” (cfr. alínea dd) do arti-
go 3.º do RGGR).

19  Cfr. alexandra aragão, “Direito Administrativo...”, cit., pp. 87. 
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da gestão intermédia a um regime comum de dispensa de processo formal de controlo 
prévio (20).

No que se refere à armazenagem de RSU, interessa apenas referir que esta operação 
consiste na “deposição controlada de resíduos, antes do seu tratamento e por prazo de-
terminado” (cfr. alínea b) do artigo 3.º do RGGR). A armazenagem pode ainda ser preli-
minar, consistindo nesse caso na “deposição controlada de resíduos, no próprio local de 
produção, por período não superior a um ano, antes da recolha, em instalações onde os 
resíduos são produzidos ou descarregados a fim de serem preparados para posterior trans-
porte para outro local para efeitos de tratamento” (cfr. alínea c) do artigo 3.º do RGGR). 

A sua parca relevância prende-se com o seu diminuto potencial lesivo, razão pela 
qual, como veremos, se trata de uma operação que se encontra em regra isenta de con-
trolo prévio.

Em relação ao transporte de RSU, no âmbito do qual interessa referir também a re-
cepção e descarga ou deposição de RSU, em virtude da sua importância neste contexto, 
cumpre fazer algumas notas (21). 

No que concerne à entrega de RSU para tratamento, é de salientar que os serviços 
municipais com responsabilidade na recolha (falamos dos casos de produção inferior a 1 
100 litros — de seguida, será tratada a matéria da responsabilidade da gestão) são obriga-
dos a entregar todos os resíduos urbanos que recolham (independentemente de provirem 
de deposição indiferenciada ou de deposição seletiva) aos respetivos sistemas intermuni-
cipais ou multimunicipais, nos termos previstos nos respetivos contratos.

Além disto, importa igualmente referir que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
5.º da Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio, em regra, o transporte de resíduos urbanos está 
isento de guia de acompanhamento. Ainda assim, consagrou-se uma excepção a esta 
isenção: com efeito, o transporte de resíduos resultantes de triagem e destinados a opera-
ções de valorização necessita de guia de acompanhamento.

As normas que se acaba de mencionar devem ser articuladas com a legislação apli-
cável à gestão de resíduos que foi aprovada posteriormente à aprovação da referida 
Portaria. De facto, o Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, apenas considerava como 
resíduos urbanos os resíduos domésticos ou outros resíduos semelhantes, em razão da sua 
natureza ou composição, nomeadamente os provenientes do sector de serviços ou de 
estabelecimentos comerciais ou industriais e de unidades prestadoras de cuidados de saú-
de, desde que, em qualquer dos casos, a produção diária não excedesse 1 100 litros por 
produtor.

É neste contexto que a Agência Portuguesa do Ambiente procede a uma interpreta-
ção administrativa, que me parece acertada, no sentido de que a que o transporte de re-
síduos urbanos ou de resíduos resultantes do seu tratamento enquanto se efetue na esfera 

20  Cfr. João miranda/JoSé mário Ferreira de almeida, “Garantias do…”, cit., p. 354.
21  Sobre o regime internacional e da União Europeia, bem como sobre o regime nacional apli-

cável ao transporte de outros resíduos, cfr. alexandra aragão, “Direito Administrativo...”, cit., pp. 88 ss. 
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de atuação e responsabilidade de gestão do município, sistema de gestão de resíduos ou 
mesmo entre sistemas de resíduos urbanos não carece de guia de acompanhamento de 
resíduos. Esta isenção termina quando os resíduos saem fora desta esfera de atuação ou 
responsabilidade de gestão e são enviados para posterior valorização num operador de 
tipologia distinta.

Por fim, cabe ainda fazer duas notas em relação ao transporte de resíduos urbanos 
abrangidos por legislação específica de fluxos de resíduos:

i) com vista à sua entrega aos ecocentros, pontos de recolha e centros de rece-
ção, se o transporte não for realizado por particulares, tem sempre, indepen-
dentemente da quantidade, de ser acompanhado da respetiva guia de acom-
panhamento de resíduos;

ii) dos ecocentros, pontos de recolha e centros de receção para outro destino tem 
de ser acompanhado pela respetiva guia de acompanhamento de resíduos.

Em segundo lugar, cumpre referir as operações de gestão intermédia mistas, nomea-
damente o tratamento de resíduos sólidos urbanos.  

A este respeito, é apenas de notar que embora as operações de tratamento de RSU 
apareçam, muitas vezes, enquadradas meramente como operações de valorização ou 
eliminação de resíduos, a verdade é que, por vezes, apresentam-se como passos prévios 
destas; ou seja, podem reunir em si ambas as características, podendo, assim, apresentar 
uma «dupla natureza». Pense-se, por exemplo, no tratamento biológico (e.g., composta-
gem ou biometanização), no tratamento físico-químico (e.g., evaporação, secagem ou 
calcinização), ou na mistura, reembalagem, troca ou acumulação (tipo de armazenagem 
temporária) (22).

Em terceiro lugar, importa ainda fazer uma breve referência às operações de gestão 
final, mais especificamente às operações de valorização e eliminação de resíduos sólidos 
urbanos, bem como à monitorização dos locais de deposição após o seu encerramento.

As operações de gestão final consistem nas acções que, no quadro de um exigente 
conjunto de normas e da actuação da entidade reguladora, têm como intuito encontrar 
uma «solução “definitiva”» para os resíduos urbanos (23).

22  Cfr. alexandra aragão, “Direito Administrativo...”, cit., p. 97. 
23  Cfr. João miranda/JoSé mário Ferreira de almeida, “Garantias do…”, cit., p. 354. Referem os mes-

mos que é de realçar que a lei mais importante nesta matéria é uma lei da química que nos demons-
tra que a matéria se conserva ainda que assumindo outras formas ou composições. Na natureza 
nada se perde, tudo se transforma, como ensinou lavoiSier. Tudo quanto é rejeitado e não aprovei-
tado como tal não desaparece da natureza, pelo que quando as normas jurídicas se referem à 
eliminação, do que se trata é da eliminação enquanto resíduo. A queima de resíduos, por exemplo, 
é um processo físico-químico que por acção do calor transforma os elementos constituintes dos 
resíduos noutros elementos químicos, desaparecendo os primeiros e surgindo os segundos. O papel 
do Direito a este nível passa simplesmente por organizar as normas de modo a assegurar que este 
processo não atenta contra os mesmos valores que se visa proteger com a regulamentação das 
operações de destino final dos resíduos, ou seja, que não se incrementem os níveis de poluição ou 
se agravem os riscos sobre o ambiente e a saúde humana (cfr. artigo 6.º do RGGR), razão pela qual 
se enuncia um princípio de hierarquia, no final da qual vem colocada, precisamente, a eliminação 
de resíduos (cfr. artigo 7.º do RGGR).
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Comparativamente com o regime jurídico aplicável às operações de gestão intermé-
dia, a disciplina jurídica aplicável às operações de gestão final é muito mais intensa, o que 
terá obviamente, por exemplo, efeitos ao nível do controlo prévio a que estão sujeitas. A 
razão para esta diferenciação é facilmente compreensível: por um lado, o risco ambiental 
criado pela «manipulação dos resíduos» é muito maior no contexto das operações e ges-
tão final do que o verificado nas atividades que visam a mera recolha e triagem, transpor-
te e, eventualmente, a armazenagem; por outro lado, por força de exigências técnicas e 
da necessidade de cumprimento das boas regras de arte em qualquer das modalidades 
de gestão final segundo o princípio da hierarquia consagrado no artigo 7.º do RGGR (24).

Ora, como se deixou já antever, essa maior intensidade implica, desde logo, uma 
diferença de relevo ao nível do controlo prévio: enquanto nas operações de gestão in-
termédia a regra é a isenção de licenciamento, já nas operações de gestão final a regra 
é a necessidade de licenciamento. Com efeito, ficam sujeitas a controlo administrativo 
prévio as operações de deposição em aterro, de incineração (ou co-incineração), de va-
lorização agrícola, pecuária, energética ou de eliminação, no qual se aferirá as condições 
para a solução de destino final que deverá ser dada os resíduos sólidos urbanos, em razão, 
por exemplo, dos tipos de resíduos em causa (25).

Acresce ao que se acaba de escrever, que a maior exigência do legislador para com 
as operações de gestão final pode também ser encontrada na própria configuração da 
regulação do sector dos resíduos, que se centra justamente na operação de tratamento 
dos resíduos, o que, mais uma vez, encontra a sua explicação no maior risco decorrente 
destas operações que implica, por seu turno, uma prevenção e precaução também mais 
intensa.

E além disso, com a transposição da Diretiva 2008/98/CE, de 19 de Novembro, ficaram 
definitivamente fora do âmbito do regime jurídico aplicável à gestão de resíduos todas as 
operações resultantes da transformação dos resíduos em produtos (os muitas vezes cha-
mados subprodutos), através designadamente de operações de reciclagem.

Neste contexto, cumpre referir, por um lado, a deposição de RSU em aterro. Estas 
operações são reguladas pelo Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, que estabele-
ceu o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, e os requisitos gerais a observar 
na conceção, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros, in-
cluindo as características técnicas específicas para cada classe de aterros (26).

Quanto a isto, importa dizer que a deposição em aterro tem uma grande importân-
cia em Portugal. De facto, os aterros em Portugal recebem mais de metade dos resíduos 
produzidos (27).

24  Cfr. João miranda/JoSé mário Ferreira de almeida, “Garantias do…”, cit., p. 354. 
25  Cfr. João miranda/JoSé mário Ferreira de almeida, “Garantias do…”, cit., p. 354.
26  Sobre este regime, cfr. Jorge Silva SamPaio, “Regimes especiais de licenciamento de resíduos”, 

in João miranda et. al (Coords.), Direito dos Resíduos, Lisboa: ICJP/ERSAR, 2014, pp. 150 ss. 
27  Cfr. alexandra aragão, “Direito Administrativo...”, cit., pp. 99 e 100.  
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Cumpre ainda notar que apesar de a operação de deposição de resíduos em aterro 
se tratar de uma operação de eliminação, a verdade é que ela pode comportar possi-
bilidades de valorização energética, se for assegurada a recuperação e valorização do 
biogás (28). O que, diga-se de passagem, do prisma ambiental mas também económico, 
se afigura um aspecto importante — de facto, é sempre preferível também valorizar e, 
nessa medida, reaproveitar energeticamente resíduos, com todos os ganhos ambientais 
e económicos subjacentes.   

Por outro lado, cumpre ainda simplesmente referir que o Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 
de Abril, estabeleceu o regime a que fica sujeita a incineração e a co-incineração de resí-
duos (29). As operações de incineração que consistem numa forma de tratamento térmico, 
abrangendo processos como a combustão, a pirólise ou a gaseificação; aquilo em que 
se traduz é «transformar termicamente os resíduos sólidos em outros resíduos, no mesmo 
estado ou em diferente estado físico, maxime líquido e gasoso» (30).

Responsabilidade pela gestão dos resíduos sólidos urbanos

A natureza dos RSU é difusa, de onde se deve salientar a importância do fluxo de em-
balagens, bem como de pilhas, resíduos eléctricos e electrónicos, o que implica um esfor-
ço na gestão de resíduos urbanos, em especial ao nível da recolha e triagem. 

É neste contexto que o cidadão, hoje, aparece como uma peça fundamental da ges-
tão de resíduos, pois não é já um mero «produtor passivo de resíduos», mas apresenta-se 
cada vez mais como «consumidor responsável e como agente», com um papel activo na 
gestão de resíduos (31) — a este nível, cumpre salientar o papel do poder político que está 
obrigado jurídico-constitucionalmente a promover a “educação ambiental” (32). 

Importa agora analisar a matéria da responsabilidade pela gestão de resíduos, con-
cretamente pela produção e recolha de resíduos, que aparece consagrada no artigo 5.º 
do RGGR.

Nos termos do artigo 5.º, n.º 1, 1ª parte, do RGGR, estabelece-se como regra geral 
que a responsabilidade pela gestão dos resíduos, incluindo os respetivos custos, cabe ao 
produtor inicial dos resíduos. 

Ainda assim, é possível encontrar duas excepções à regra enunciada: (i) por um lado, 
pode ser imputada, na totalidade ou em parte, ao produtor do produto que deu origem 
aos resíduos e partilhada pelos distribuidores desse produto, se tal decorrer de legislação 
específica aplicável (cfr. artigo 5.º, n.º 1, 2ª parte, do RGGR); e, (ii) por outro lado, a gestão 

28  Cfr. alexandra aragão, “Direito Administrativo...”, cit., p. 99.

29  Sobre este regime, cfr. Jorge Silva SamPaio, “Regimes especiais...”, cit., pp. 166 ss. 
30  Cfr. alínea e) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/2005, e alexandra aragão, “Direito Adminis-

trativo...”, cit., pp. 99 e 100.  
31  Cfr. alexandra aragão, “Direito Administrativo...”, cit., p. 61. 
32  Sobre esta função e outras semelhantes como parte da dimensão positiva do conceito 

de polícia, cfr. Jorge Silva SamPaio, O dever de protecção policial de direitos liberdades e garantias, 
Coimbra: Coimbra Editora, 2012, pp. 47 ss.
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é assegurada pelos municípios (ii1) no caso dos resíduos urbanos cuja produção diária não 
exceda 1100 l por produtor, ou (ii2) no caso de estar abrangida por legislação específica 
de resíduos (como nos casos das embalagens de medicamentos, pilhas portáteis, resíduos 
de equipamento elétrico e eletrónico e óleos alimentares usados) (cfr. artigo 5.º, n.º 2, do 
RGGR).

Assim, os produtores de resíduos domésticos e de resíduos semelhantes aos urbanos 
em quantidades diárias inferiores a 1 100 litros estão obrigados a entregar os resíduos pro-
duzidos às respectivas entidades gestoras dos serviços municipais (que podem ser os pró-
prios municípios ou então entidades concessionadas por estes) (33) — note-se que esta 
obrigação advém da interpretação conjugada do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do RGGR 
com o disposto nos artigos 4.º e 2.º do Decreto-Lei 194/2009, de 20 de Agosto, que esta-
belece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de 
saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos (34), onde se refere que a 
prestação de serviços de gestão de resíduos urbanos (nomeadamente a sua recolha) é 
efetuada em regime de exclusividade territorial.

Tendo em consideração tal responsabilidade e o exclusivo legal, retira-se a contrario 
que os produtores de resíduos urbanos cuja produção diária não exceda o limite atrás 
referido não podem encaminhar os respetivos resíduos para outro destino que não os equi-
pamentos do serviço público, sendo esta entrega ou deposição considerada a primeira 
etapa do serviço prestado pela entidade gestora responsável.

É possível, ainda assim, encontrar uma excepção a esta regra: caso exista acordo 
com a respetiva entidade gestora que os dispense de tal obrigação e desde que, confor-
me referido anteriormente, não esteja previsto em legislação relativa a fluxos específicos 
de resíduos outras formas de recolha.

Por sua vez, os produtores de resíduos semelhantes aos urbanos em quantidades di-
árias iguais ou superiores a 1 100 litros estão obrigados a enviar os resíduos para operador 
autorizado.

 No presente âmbito, interessa também notar que muitos dos aspectos da deposição 
e remoção de resíduos urbanos ou equiparados encontram-se estabelecidos em Regu-
lamentos Municipais. É justamente nestes regulamentos que definem aspectos relativos a 
estas operações, como, por exemplo, o afastamento dos resíduos sólidos urbanos e equi-
parados dos locais de produção, a forma como deve ser feita a deposição, recolha e 
transporte, podendo ainda ser consagrada a respectiva limpeza pública. A título ilustrati-
vo, é de referir que os municípios podem, a nível regulamentar, determinar que a deposi-
ção tem de ser indiferenciada ou selectiva (35).

33  Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, do diploma em causa, a entidade gestora dos serviços municipais é 
definida pela entidade titular, de acordo com um dos seguintes modelos de gestão: (a) prestação directa do 
serviço; (b) delegação do serviço em empresa constituída em parceria com o Estado; (c) delegação do servi-
ço em empresa do sector empresarial local; (d) concessão do serviço. 

34  Regime jurídico que foi alterado por último pela Lei n.º 12/2014, de 6 de Março.

35  Cfr. alexandra aragão, “Direito Administrativo...”, cit., p. 61. 
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É igualmente de salientar que as linhas estratégicas da gestão de RSU estão actual-
mente definidas no Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos («PERSU»). Na ac-
tualidade, vigora em Portugal continental o PERSU II para o período compreendido entre 
2007 e 2016.

Por outro lado, nos termos do n.º 2 do artigo do RGGR, é ainda de notar que os planos 
específicos de gestão de resíduos são aprovados por portaria conjunta dos membros do 
Governo responsáveis pela área do ambiente e pela área geradora do respectivo tipo de 
resíduos, consagrando-se a audição prévia da Associação Nacional de Municípios Portu-
gueses no caso do plano específico de gestão de resíduos urbanos.

Cumpre, por fim, referir que a actividade de gestão de resíduos sólidos urbanos está 
aberta à iniciativa privada desde 1993. A esta matéria é hoje aplicável o (polémico) De-
creto-Lei n.º 92/2013, de 11 de Julho, que estabelece “o regime de exploração e gestão 
dos sistemas multimunicipais de captação, tratamento e distribuição de água para consu-
mo público, de recolha, tratamento e rejeição de efluentes e de recolha e tratamento de 
resíduos sólidos, doravante designados sistemas — multimunicipais.” (36)  

Quanto a este assunto que, pela sua complexidade e relevância, mereceria um de-
senvolvimento autónomo, o que contudo não será possível fazer na presente sede, refira-
-se apenas, muito sucintamente, que ao abrigo do regime anterior — o Decreto-Lei n.º 
294/94, de 16 de Novembro —, existiam diferentes modelos institucionais de gestão: (i) os 
sistemas multimunicipais são formas de gestão de natureza empresarial, atribuída pelo Es-
tado a sociedades concessionárias (de capitais exclusiva ou maioritariamente públicos), 
resultantes da associação de entidades do sector público; (ii) os sistemas municipais e mul-
timunicipais poderão ter operação directa ou operação concessionada, por concurso, a 
entidade pública ou privada de natureza empresarial.

Com a alteração recente, pode dizer-se que se voltou a caminhar no sentido da pri-
vatização (37), e, entre outras, são de salientar as seguintes alterações:  

i) Foram introduzidas alterações de modo a permitir a operação de alienação de 
participações sociais a privados no sector dos resíduos; em concreto, eliminou-
-se a regra da maioria pública nas entidades gestoras do subsetor dos resíduos e, 
consequentemente, os poderes in-house do concedente sobre essas entidades, 
em harmonia com a alteração à Lei de Delimitação de Setores (efetuada pela 
Lei n.º 35/2013);

ii) Procedeu-se à revisão do conceito de sistema multimunicipal (a intervenção 
do Estado deixou de estar limitada à necessidade de um investimento predo-
minante daquele); nos termos do artigo 1.º, n.º 2, do regime em análise, “[s]
ão sistemas multimunicipais os que sirvam pelo menos dois municípios e exijam 

36  Aparece no seguimento à alteração da Lei de Delimitação de Setores pela Lei n.º 35/2013, 
de 11 de Junho.

37  Os problemas que se colocam a este nível têm que ver, desde logo, com o facto de a acti-
vidade de gestão de resíduos tratar-se, prima facie, de uma actividade de natureza pública, o que 
é imposto jurídico-constitucionalmente. Cfr. João miranda/JoSé mário Ferreira de almeida, “Garantias 
do…”, cit., p. 357.    
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a intervenção do Estado em função de razões de interesse nacional, sendo 
a criação destes sistemas de titularidade estatal precedida de parecer dos 
municípios territorialmente envolvidos, a emitir nos termos previstos no presente 
decreto-lei.”; e

iii) O legislador consagrou também a possibilidade de exploração e gestão dos 
sistemas multimunicipais diretamente pelo Estado ou, em regime de concessão, 
por entidades de natureza empresarial (cfr. artigo 1.º, n.º 3).

Tendo em conta as alterações referidas, dado a impossibilidade de desenvolver o 
assunto no presente estudo, limitar-me-ei apenas a realçar a importância de dois aspectos 
(38):

i) Por um lado, as entidades gestoras de resíduos estão sujeitas a obrigações de 
serviço público — obrigações que obviamente se mantêm independentemen-
te da natureza pública ou privada dessas entidades —, razão pela qual ficam 
obrigadas a respeitar, na sua actividade, um conjunto de princípios e condições 
que lhes permitam cumprir as suas missões; entre outros, são de destacar os prin-
cípios da universalidade e igualdade de acesso, da continuidade, da qualida-
de e segurança do serviço, da aceitabilidade social, cultural e ambiental do 
serviço, e da eficiência e equidade dos preços;

ii) Por outro lado, a importância da regulação, que já é grande nesta sede em 
face da natureza especialmente lesiva dos resíduos — e obviamente dos efeitos 
que destes podem advir para a saúde humana e para o ambiente —, aumen-
ta ainda mais nas eventuais situações de privatização; termos em que devem 
ser criados mecanismos que evitem a prevalência das entidades gestoras de 
resíduos sobre os utilizadores, de forma a garantir a qualidade e eficiência dos 
serviços prestados pelos operadores.  

1.1. Controlo prévio administrativo das operações  
de gestão de resíduos sólidos urbanos

Para finalizar o presente estudo, cumpre ainda fazer uma referência ao procedimento 
de controlo prévio a que se encontram sujeitas as operações de gestão de resíduos sólidos 
urbanos. Com efeito, conforme se deixou já antever, enquanto as operações de gestão 
final de resíduos sólidos urbanos estão sujeitas a licenciamento administrativo, já as opera-
ções de gestão intermédia encontram-se em regra isentas de licenciamento. 

Vejamos então como funciona o licenciamento destas operações (39). 

38  Cfr. alexandra aragão, “Direito Administrativo...”, cit., pp. 64 e 65. 
39  Alguns dos resíduos sólidos urbanos enquadram-se em algumas das categorias dos chamados 

fluxos de resíduos, que se encontram sujeitos a regimes especiais de licenciamento. Contudo, tais 
regimes não serão aqui tratados. Sobre os vários regimes especiais de licenciamento de resíduos, 
cfr. Jorge Silva SamPaio, “Regimes especiais…”, cit., pp. 129 ss.
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1.1.1. Licenciamento aplicável às operações de gestão de resíduos 

Antes de mais, importa referir que o pedido de licenciamento destas actividades é 
apresentado obrigatoriamente em suporte informático por meios electrónicos (excepto 
peças desenhadas) através do balcão único electrónico de serviços, acompanhado de 
declaração atestadora de autenticidade. Todas as comunicações entre entidades licen-
ciadoras e requerentes são levadas a cabo por meios electrónicos, medida que encontra, 
obviamente, a sua justificação numa intenção geral de desmaterialização dos procedi-
mentos administrativos, que perpassa hoje todo o Direito Administrativo (40).

No que toca ao controlo prévio das operações de gestão de resíduos sólidos urbanos 
o legislador consagrou três possibilidades: (i) procedimento de licenciamento normal; (ii) 
procedimento de licenciamento simplificado; e (iii) isenção de licenciamento.

 

i) Procedimento de licenciamento normal

Em primeiro lugar, nos termos do n.º 1 do artigo 23.º do RGGR, “[a] actividade de 
tratamento de resíduos está sujeita a licenciamento por razões de saúde pública e de 
protecção do ambiente, nos termos do presente capítulo”. Ou seja, o regime geral de 
licenciamento de operações de gestão de resíduos aplica-se ao tratamento de resíduos. 

Aplica-se a estas operações de gestão de resíduos a marcha procedimental normal 
— como regra geral, o pedido de licenciamento deverá ser entregue nos serviços da en-
tidade licenciadora, após a verificação de um dos seguintes factos: (i) declaração de 
impacte ambiental («DIA») favorável ou condicionalmente favorável, no caso de o pro-
cedimento de avaliação de impacte ambiental («AIA») ocorrer em fase de projecto de 
execução, (ii) parecer de conformidade de projecto de execução com DIA favorável, no 
caso de AIA ocorrer em fase de estudo prévio, (iii) declaração de dispensa de AIA, ou (iv) 
deferimento tácito de AIA (cfr. artigo ). O operador dispõe, porém, da opção de licencia-
mento de actividade de gestão de resíduos em simultâneo com o procedimento de AIA, 
desde que este seja relativo a um projecto de execução.

Além disso, importa apenas referir que o licenciamento se decompõe em quatro fa-
ses: (i) iniciativa e instrução do requerimento (cfr. artigo 27.º do RGGR); (ii) consulta a enti-
dades (cfr. artigo 28.º do RGGR); (iii) comunicação favorável (cfr. artigo 29.º do RGGR); (iv) 
instrução subsequente (e vistoria) (cfr. artigo 30.º do RGGR); e, finalmente, (iv) decisão final 
(cfr. artigo 31.º do RGGR) (41). 

40  Referindo-se até a um Direito Administrativo do e-government, cfr. Suzana tavareS da Silva, Um 
novo Direito Administrativo?, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010, pp. 45 ss.

41  Sobre estas fases, cfr. Pedro moniz loPeS, “Licenciamento de operações de tratamento de resí-
duos, margem de livre apreciação administrativa e precariedade do acto final”, in João miranda et. 
al (Coords.), Direito dos Resíduos, Lisboa: ICJP/ERSAR, 2014, pp. 117 ss.
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i) Procedimento de licenciamento simplificado

Em segundo lugar, nos termos do n.º 1 do artigo 32.º do RGGR, a par do licenciamento 
normal, o legislador consagrou um regime de licenciamento simplificado. Estabeleceu-se, 
assim, que ficam sujeitas à emissão de licença no âmbito de um procedimento simplificado, 
que deverá ser analisado e decidido no prazo reduzido de 30 (trinta) dias pela entidade 
licenciadora, as seguintes operações: 

a) Gestão de resíduos relativas a situações pontuais, dotadas de carácter não per-
manente ou em que os resíduos não resultem da normal actividade produtiva; 

b) Armazenagem de resíduos, quando efectuadas no próprio local de produção, 
no respeito pelas especificações técnicas aplicáveis e por período superior a um 
ano; 

c) Armazenagem de resíduos, quando efectuadas em local análogo ao local de 
produção, pertencente à mesma entidade, no respeito pelas especificações 
técnicas aplicáveis e por período não superior a um ano; 

d) Armazenagem e triagem de resíduos em instalações que constituam centros de 
recepção integrados em sistemas de gestão de fluxos específicos; 

e) Armazenagem, triagem e tratamento mecânico de resíduos não perigosos; 

f) Valorização de resíduos realizada em instalações experimentais ou a título expe-
rimental destinadas a fins de investigação, desenvolvimento e ensaio de medi-
das de aperfeiçoamento dos processos de gestão de resíduos; 

g) Valorização não energética de resíduos não perigosos, quando efectuadas no 
próprio local de produção; 

h) Valorização interna não energética de óleos usados; 

i) Valorização de resíduos inertes, de betão e de betuminosos; 

j) Valorização de resíduos tendo em vista a recuperação de metais preciosos; 

l) Recuperação de solventes quando efectuada no próprio local de produção; 

m) Co-incineração de resíduos combustíveis não perigosos resultantes do tratamen-
to mecânico de resíduos.

i)  Isenção de licenciamento

Em terceiro lugar, são ainda estabelecidas situações de isenção de licenciamento. 
Ainda assim, em princípio, todas as operações de tratamento de resíduos se encontram 
sujeitas a licenciamento. São aqui incluídas, portanto, também as operações de trata-
mento que se realizem em instalações móveis. Daqui se retira, desde logo, que as isenções 
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de licenciamento se apresentam como excepcionais relativamente à regra de controlo 
prévio das operações de gestão de resíduos. 

As excepções neste âmbito dividem-se, por um lado, em (i) excepções tout court ao 
licenciamento (i.e., actividades permitidas), e, por outro lado, em (ii) excepções condicio-
nadas ao enquadramento por normas técnicas aprovadas através de Portaria do membro 
do Governo responsável pela área do ambiente (cfr. artigo 20.º do RGGR) (42).

A um tempo, encontram-se tout court isentas de licenciamento as operações de va-
lorização energética (cfr. artigo 23.º, n.º 4, alíneas a) a d), do RGGR) e as operações de 
valorização não energética (cfr. artigo 23.º, n.º 4, alínea e), do RGGR).

A outro tempo, encontram-se isentas de licenciamento, desde que devidamente en-
quadradas por normas técnicas, as operações de valorização constantes do artigo 23.º, 
n.º 4, alínea e), e artigo 24.º, n.º 5, alíneas a) e b), do RGGR.

 i)  Natureza precária da licença e vicissitudes

 Em quarto e último lugar, é ainda de mencionar, que no quadro da ampla margem 
de livre apreciação das condições da instalação onde se realizarão as operações de ges-
tão de resíduos deixada nas mãos das entidades licenciadoras, estas entidades dispõem, 
desde logo, da faculdade discricionária de definir o prazo de validade da licença atribuí-
da, no termo do qual procederá a uma reapreciação das condições da instalação para 
levar a cabo as operações respectivas (43) (44).

A licença atribuída no âmbito dos procedimentos acima mencionados constitui um 
acto favorável ao requerente, o que lhe permite prosseguir determinada operação de 
gestão de resíduos que se encontrava até esse momento relativamente proibida. Claro 
está que, em matéria de resíduos (mas não só), em face do «peso intenso que o interesse 
público na tutela do ambiente compreende, o efeito estabilizador do acto de licencia-
mento é comprimido quase ao seu mínimo, justificando a natureza precária do acto auto-
rizativo de licenciamento da actividade de tratamento de resíduos» (45). 

Assim, dada a especificidade dos bens a tutelar pelo procedimento de licenciamen-
to, o regime aqui consagrado é especialmente diverso do regime geral da revogação 
e alteração de actos administrativos. De facto, não se discute aqui a revogação ou a 
prática de actos saneadores secundários que incidam sobre licenças inválidas, aos quais 
se aplica o regime constante do artigo 141.º e ss. do Código do Procedimento Administra-
tivo («CPA»). Inversamente, neste âmbito, releva «o regime de revogação e modificação 

42  Cfr. Pedro moniz loPeS, “Licenciamento de…”, cit., pp. 107 ss.
43  É de notar a margem de livre apreciação é manifesta quando o legislador recorre expres-

sões como “condições adequadas” ou “melhores tecnologias disponíveis”.
44  No momento da renovação da licença, a entidade licenciadora realiza nova vistoria pré-

via para verificação do cumprimento das condições fixadas inicialmente no alvará da licença, o 
que, conjuntamente com a declaração do operador segundo a qual a operação será realizada 
de forma integralmente conforme com a anteriormente licenciada e nos termos da legislação e 
regulamentação aplicáveis, é tido como condição suficiente para assegurar a conformidade aos 
princípios e regras ambientais aplicáveis (cfr. artigo 35.º, n.os 1 e 6, do RGGR.

45  Cfr. Pedro moniz loPeS, “Licenciamento de…”, cit., pp. 123 e 124.
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(e, por maioria de razões, a suspensão) de licenças validamente emitidas, em relação 
às quais tenha sobrevindo um qualquer facto accionador do princípio da prossecução 
do interesse público ambiental que legitime a afectação da estabilidade da licença de 
gestão de resíduos». E o RGGR aponta os factores de precariedade do acto autorizativo 
da actividade de gestão de resíduos, a saber: (i) adaptabilidade (modificabilidade) da 
licença; (ii) suspensão da licença e (iii) revogação da licença (46).

2.5.2. Outros aspectos relativos ao controlo prévio de operações de gestão de resíduos

No contexto do controlo administrativo prévio aplicável às operações de gestão de 
resíduos, interessa ainda fazer algumas notas genéricas sobre a margem de livre aprecia-
ção administrativa, bem como sobre a relação entre o RGGR e o Código do Procedimen-
to Administrativo.

Os princípios de Direito do Ambiente e, bem assim, os princípios mais específicos de 
Direito dos Resíduos servem fundamentalmente, da perspectiva das entidades licencia-
doras e relativamente à apreciação dos pedidos de licenciamento, a função de «critérios 
reguladores da margem de livre apreciação administrativa» (47). Essa função verifica-se, 
nomeadamente, em relação à «mediação dos juízos de prognose a realizar pelas enti-
dades licenciadoras aquando da apreciação do pedido de licenciamento». Além disso, 
a atribuição de margem de livre apreciação mediante a utilização de conceitos vagos e 
indeterminados ao longo do regime é não apenas evidente (48), como inevitável.

A título de mero exemplo, podem referir-se o princípio da auto-suficiência e proximida-
de territorial das operações de tratamento, desde que respeitado o princípio da adequa-
ção ao fim ambiental a prosseguir (cfr. artigo 4.º do RGGR); o princípio da imputação da 
responsabilidade pela gestão dos resíduos (cfr. artigo 5.º do RGGR); o princípio da protec-
ção da saúde e do ambiente (cfr. artigo 6.º do RGGR); o princípio da hierarquia dos resí-
duos, materializado na definição de uma ordem de prioridades entre a prevenção e redu-
ção, preparação para a reutilização, reciclagem, outros tipos de valorização e eliminação 
(cfr. artigo 7.º do RGGR); o princípio da responsabilidade do cidadão, nomeadamente na 
adopção de condutas preventivas em matéria de produção de resíduos (cfr. artigo 8.º do 
RGGR); o princípio da regulação da gestão de resíduos (cfr. artigo 9.º do RGGR); o princí-
pio da equivalência (cfr. artigo 10.º do RGGR); e o princípio da responsabilidade alargada 
do produtor (cfr. artigo 10.º-A do RGGR). 

Em tudo aquilo que os regimes aplicáveis ao licenciamento de operações de resíduos 
não regularem, aplica-se ainda o disposto no CPA. Esta aplicação subsidiária do regime 
geral significa, pelo menos, duas coisas: (i) o regime geral serve para integrar as lacunas 
pontuais existentes nos regimes especiais; e (ii) serve ainda de elemento de interpretação 

46  Sobre isto de modo desenvolvido, cfr. Pedro moniz loPeS, “Licenciamento de…”, cit., pp. 124 ss.
47  Pode encontrar-se uma enunciação dos princípios do Direito do Ambiente, por exemplo, em 

Carla amado gomeS, “Direito Administrativo…”, cit., pp. 188 ss.
48  Cfr. Pedro moniz loPeS, “Licenciamento de…”, cit., pp. 110 e 111.
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desses mesmos regimes, sempre que estes sejam menos claros (49).

Em adição, também com importância no que toca ao licenciamento de resíduos sóli-
dos urbanos, se estiver em causa algum dos regimes especiais de licenciamento de gestão 
de resíduos, se é verdade que as normas que deles constam se aplicam primacialmente 
em função do seu âmbito de aplicação mais limitado — ou seja, enquanto direito espe-
cial —, naquelas situações que o legislador não tenha elaborado norma específica é de 
aplicar as normas gerais estabelecidas para os procedimentos normais de licenciamento 
a que acima se fez referência. É precisamente neste sentido que aponta o artigo 43.º do 
RGGR, ao prescrever que se aplica aos regimes especiais o disposto no Capítulo III (que 
estabelece as regras aplicáveis ao licenciamento das actividades de tratamento de resí-
duos) em tudo o que não estiver nele previsto (50). 

3. Considerações finais

Para encerrarmos o presente estudo, resta apenas referir que os resíduos sólidos ur-
banos, em face da sua cada vez maior importância — derivada, em especial, da quanti-
dade de resíduos que é produzida nas cidades, e que tem tendência para aumentar —, 
tendo em conta que o regime jurídico que lhes é aplicável é o existente para os resíduos 
em geral, talvez merecessem alguma autonomização jurídica. Além disso, a outro nível, 
em vez da mera eliminação destes resíduos, tendo em conta o seu potencial lesivo mas 
também económico, importa orientá-los para a sua valorização energética, isto é, para 
a sua “retransformação” em energia utilizável pela sociedade, quem sabe, de modo a 
que especialmente as grandes cidades se possam alimentar energeticamente da energia 
produzida precisamente pelos resíduos que nelas se produzem, papel a que as instâncias 
políticas e, nessa medida, o legislador não se podem furtar. 

49  Cfr. Jorge Silva SamPaio, “Regimes especiais…”, cit., pp. 131 e 132.
50  Cfr. Jorge Silva SamPaio, “Regimes especiais…”, cit., pp. 129 ss.
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1. Introdução; 2. A qualidade do ar (urbano) como elemento das políticas europeia e 
nacional de ambiente: 2.1. O Direito da União Europeia da Qualidade do Ar e o direito 
à qualidade do ar; 2.2. O Direito português da Qualidade do Ar; 3. As zonas de emissões 
reduzidas (ZER) como instrumento: 3.1. Considerações gerais; a ausência de um regime 
comum de referência; 3.2. A diversidade de modelos: alguns exemplos; 4. A ZER de Lisboa: 
4.1. Origens; 4.2. Regime: as três fases; 5. Balanço; algumas questões jurídicas associadas

1. Introdução

“A Europa está ainda bem longe de alcançar os níveis de qualidade do ar que não 
representem riscos inaceitáveis para as pessoas e para o ambiente. A poluição do ar é 
o mais acentuado fator ambiental de risco associado à morte prematura na Europa; au-
menta a incidência de um conjunto alargado de doenças e possui diversos impactos am-
bientais, afetando a vegetação e os ecossistemas”. Esta foi, em síntese, a conclusão do 
relatório de 2014 Air quality in Europe2 preparado pela Agência Europeia do Ambiente, já 
reafirmada, de resto, em semelhante instrumento preparado em 20153, no qual, para além 
do mais, se acentua a complexidade do problema: “a poluição atmosférica é simultane-
amente um problema ambiental e social, na medida em que conduz a uma pluralidade 

1  O texto corresponde, com as alterações necessárias, à intervenção realizada no Colóquio 
O Ambiente e a Cidade, realizado na FDUL, no dia 17 de novembro de 2015, sob organização da 
Prof.ª Carla Amado Gomes e do Prof. Tiago Antunes, aos quais naturalmente – e com reconhecida 
amizade – se agradece o convite.

2  EEA Report No 5/2014 – Air quality in Europe – 2014 report, disponível aqui.
3  EEA Report No 5/2015 – Air quality in Europe – 2015 report, diposnível aqui.
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de efeitos adversos na saúde humana, no ecossistema, para o ambiente construído e para 
o clima”. As recentes estatísticas que atestam a ligação entre a poluição atmosférica e a 
morte prematura impressionam: segundo dados da OMS4, mais de 400.000 mortes prema-
turas na Europa nos últimos anos têm como causa o desenvolvimento de doenças relacio-
nadas com a poluição atmosférica, estando hoje relativamente pacificados os efeitos que 
a poluição atmosférica provoca na intensificação dos riscos cancerígenos5.

Assumindo-se como um problema verdadeiramente horizontal, a poluição atmosféri-
ca reflete-se com especial – e natural – incidência em contexto urbano: os centros urbanos 
são, hoje, centros de poluição. Entre as diversíssimas fontes de poluição originadas na e 
pela cidade, avulta, em grande medida devida aos elevados níveis de tráfego automó-
vel, a poluição atmosférica. Considerando o exemplo de Lisboa, não espantam os resul-
tados de um Inquérito levado a cabo pelo Observatório de Ambiente e Sociedade do ICS 
no ano de 20126 – a poluição do ar foi identificada como a mais candente das preocupa-
ções de entre um conjunto de problemas que incluía, v.g., a limpeza e higiene urbana, o 
trânsito, a poluição do rio Tejo, o ruído, a gestão de esgotos ou o excesso de construção: 
63,4% dos inquiridos assumiu a poluição do ar com muita preocupação no contexto da ci-
dade de Lisboa, sendo esmagadores os resultados à questão de saber quais as fontes que 
os mesmos inquiridos assumiriam como causadoras principais da poluição na cidade – o 
trânsito e, em especial, o tráfego automóvel.

Assumindo a poluição atmosférica em contexto urbano como problema, o texto des-
tina-se ao tratamento jurídico de um instrumento que, sobretudo a partir dos anos 2000, 
tem ganho terreno no seu combate: as zonas de emissões reduzidas (ZER). Embora falte às 
ZER um quadro jurídico de referência – quer no plano nacional quer no plano europeu –, 
sendo, desde logo, bastante escassas as referências que os regimes jurídicos associados 
à qualidade do ar lhes dispensam, não há dúvidas sobre qual a localização temática das 
ZER no contexto das políticas ambientais (europeia e nacional): as ZER assumem-se, no 
essencial, como instrumentos de concretização das políticas de combate à poluição at-
mosférica ou, sob outra perspetiva, do Direito da Qualidade do Ar e, portanto, do direito à 
qualidade do ar. É por essa razão que o texto se inicia com uma brevíssima recuperação 
das origens e termos de evolução (legal e jurisprudencial) dos atos jurídicos europeus (2.1.) 
e nacionais (2.2.) relativos à qualidade do ar, avançando de seguida para o enquadra-
mento – geral (3.1.) e comparativo (3.2.) – das ZER. Depois de descrever as origens (4.1.) e 
o regime jurídico associado (4.2.) à ZER de Lisboa – a única até agora instituída no país7 –, 

4  Cfr. o Burden of disease from Ambient Air Pollution for 2012 – Summary of results, disponível 
aqui.

5  Veja-se, para desenvolvimentos recentes na área da medicina e da toxicologia na matéria, 
SriKanth S. nadadur/John W. hollingSWorth (Eds.) Air Pollution and Health Effects, Columbus: Humana 
Press; mais genericamente, bhola r. gurJar/luiSa t. molina/Chandra S. P. oJha (Eds.) Air Pollution. Health 
and Environmental Impacts, CRC Press: Boca Raton.

6  Cfr. luíSa SChmidt/João guerra, RISKAR LX: Qualidade do Ar na Cidade. Poluição Atmosférica, 
percepções e Vulnerabilidade em Lisboa – Inquérito, 2013, pp. 4 e ss., disponível aqui.

7  A QUERCUS já alertou, no entanto, para a conveniência de semelhante mecanismo ser ins-
tituído na cidade do Porto, no contexto de um comunicado global sobre as políticas de qualidade 
do ar (em rigor: sobre um alegado esquecimento dessas políticas) na região Norte do país. Veja-se 
o comunicado de 16 de junho de 2014 disponível aqui.
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o texto finaliza com um balanço no qual se sintetizarão algumas das principais questões 
jurídicas que se podem colocar na aproximação a este tipo de mecanismos no contexto 
do Direito Público em geral e do Direito Administrativo e do Direito do Ambiente em parti-
cular (5.).

2. A qualidade do ar (urbano) como elemento das políticas europeia e nacional  
de ambiente

2.1. O Direito da União Europeia da Qualidade do Ar e o direito à qualidade do ar

(a) Origens e evolução

A reconhecida amplitude com que surgem definidos os objetivos da política europeia 
de Ambiente no TFUE (cfr., em especial, o n.º 1 do artigo 191.º) tem conduzido ao surgimen-
to de um Direito do Ambiente de matriz europeia que, tal qual os Direitos Administrativos 
nacionais, se arvora entre regime gerais e regimes especiais8. É justamente neste segundo 
eixo – dos regimes especiais – que se inserem os atos (jurídicos e não jurídicos/programá-
ticos) relativos à qualidade do ar que, mesmo antes da formalização (nos Tratados) das 
competências comunitárias em matéria de ambiente (1986: Ato Único Europeu), foram 
sendo sucessivamente aprovados no contexto europeu. Um dos domínios especiais do 
Direito do Ambiente da União é, hoje, o Direito da Qualidade do Ar9, a respeito do qual 
se coloca, como se verá, a questão de saber se e em que medida é possível falar de um 
direito à qualidade do ar.

Tal como em outros regimes especiais surgidos no espaço da então CEE, a abordagem 
europeia aos problemas relacionados com a qualidade do ar começou por se assumir em 
termos relativamente atómicos e assistemáticos. É neste contexto – de ausência de uma 
política comunitária integrada sobre o assunto – que se inserem, v.g., a Diretiva 80/779/
CEE, de 15 de julho, relativa a valores-limite e a valores-guia de qualidade do ar para o di-
óxido de enxofre e as partículas em suspensão10, a Diretiva 82/884/CEE, de 3 de dezembro, 
relativa a um valor-limite para o chumbo contido na atmosfera11, a Diretiva 85/203/CEE, de 
7 de março, relativa às normas de qualidade do ar para o dióxido de azoto12 e, já nos anos 
90, a Diretiva 92/72/CE, de 21 de setembro, relativa à poluição atmosférica pelo ozono13.

Já pressupostas nos primeiros Programas de Ação em matéria de ambiente, todas es-
tas intervenções refletiam a adoção relativamente ampla e antropocêntrica da questão 

8  Cfr., sobre o assunto, v. Pereira da Silva/J. duarte Coimbra, Article 191 [Environmental Policy], in 
Blanke/Mangiameli (Eds.) Treaty on the Functioning of the European Union. A Commentary, Berlin: 
Springer (no prelo), paras. 28 e ss.

9  Veja-se, para um síntese actual, J. JanS/h. vedder, European Environmental Law: After Lisbon, 
4.ª ed., Groningen: Europa Law Publishing, 2012, pp. 419 e ss; a. andreWS, The Clean Air Handbook, 
London: ClientEarth, 2014, disponível aqui.

10  JOCE, L 229/30 (30 de agosto de 1980).
11  JOCE, L 378/15 (31 de dezembro de 1982).
12  JOCE, L 87/7 (27 de março de 1985).
13  JOCE, L 297/1 (13 de outubro de 1992).
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ambiental no quadro europeu, de resto claramente assumida a partir do momento em 
que um dos objetivos da política comunitária neste domínio é – desde a sua consagração 
nos Tratados – a “proteção da saúde das pessoas” (cfr., hoje, o 2.º inciso do n.º 1 do artigo 
191.º TFUE). Na realidade, em todos estes primeiros documentos a preocupação – dir-se-ia: 
central – era a garantia da saúde humana através do estabelecimento de valores-limite 
e esquemas de monitorização e controlo quanto às emissões de diversos componentes 
poluentes para a atmosfera14.

O primeiro passo – ainda tímido – para a integração dos diversos componentes po-
luentes sob um esquema unificado seria dado apenas em meados dos anos 90, com a 
aprovação da Diretiva 96/62/CE, de 27 de setembro, relativa à avaliação e gestão da 
qualidade do ar ambiente15, estabelecendo uma metodologia geral de avaliação, mo-
nitorização e troca de informações relativas à qualidade do ar. A timidez da integração 
dada com a (assim conhecida à época) Diretiva-Quadro fica patente se se considerar 
que, em paralelo com as bases dela constantes, surgiram, nos anos seguintes, as quatro 
Diretivas-filhas, cada qual destinada ao tratamento específico – e ao estabelecimento 
em concreto dos valores-alvo e valores-limite – de componentes poluentes particulares: 
a Diretiva 1999/30/CE, de 22 de abril, relativa a valores-limite para o dióxido de enxofre, 
dióxido de azoto e óxidos de azoto, partículas em suspensão e chumbo no ar ambiente16, 
a Diretiva 2000/69/CE, de 16 de novembro, relativa a valores-limite para o benzeno e o mo-
nóxido no ar ambiente17, a Diretiva 2002/3/CE, de 12 de fevereiro, relativa ao ozono no ar 
ambiente18 e a Diretiva 2004/107/CE, de 15 de dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, 
ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente19. 

Trilhando um percurso relativamente autónomo em relação à Diretiva-Quadro, a Dire-
tiva 2001/81/CE, de 23 de outubro, relativa ao estabelecimento de valores-limite nacionais 
de emissão de determinados poluentes atmosféricos (acidificantes e eutrofizantes)20 foi 
também aprovada nesta época, cumprindo os objetivos assumidos pelos Estados-Mem-
bros através da adesão ao Protocolo de Gotemburgo de 1 de dezembro de 1999 (relativo 
à redução da acidificação, eutrofização e ozono troposférico)21 à Convenção de Ge-
nebra sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiriça a Longa Distância. O impulso dado 
à política comunitária relativa à qualidade do ar contrastava, no entanto, com o juízo 
quanto à sua efetividade: a falta de reais instrumentos de enforcement dos mecanismos 

14  Veja-se, a título de exemplo, o quarto considerando da Diretiva 92/72/CEE: “com vista à 
proteção da saúde humana, é conveniente limitar as concentrações atmosféricas de ozono e que 
é necessário explorar e promover as informações técnicas e científicas, a fim de serem adquiridos 
conhecimentos relativos aos seus efeitos sobre a saúde humana e o ambiente”.

15  JOCE, L 296/55 (21 de novembro de 1996).
16  JOCE, L 163/41 (29 de junho de 1999).
17  JOCE, L 313/12 (13 de dezembro de 2000).
18  JOCE, L 67/14 (9 de março de 2002).
19  JOCE, L 23/3 (26 de janeiro de 2005).
20  JOCE, L 309/22 (27 de novembro de 2001).
21  A União aderiria ela própria ao Protocolo em 2003: cfr. a Decisão do Conselho, de 13 de 

junho, relativa à adesão da Comunidade Europeia ao Protocolo da Convenção de 1979 sobre a 
poluição atmosférica transfronteiriça a longa distância, relativo à redução da acidificação, da eu-
trofização e do ozono troposférico, JOUE, L 179/1 (17 de julho de 2003).
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estabelecidos na Diretiva-Quadro e nas Diretivas-filhas fazia mesmo com que, à época, se 
tivesse concluído que “os valores comunitários de qualidade do ar constitu[íam] objetivos 
políticos, mais do que verdadeiras vinculações jurídicas”22.

Já antecipada na Comunicação da Comissão Programa Ar Limpo para a Europa 
(CAFE): Para uma Estratégia Temática em matéria de Qualidade do Ar (2001)23 e elevada 
a ação prioritária no 6.º Programa de Ação24, a reforma do quadro comunitário em ma-
téria de qualidade do ar seria depois esboçada através da Comunicação da Comissão 
Estratégia temática sobre a poluição atmosférica25 e finalmente levada a cabo através 
da aprovação da Diretiva 2008/50/CE (Air Quality Directive), de 21 de maio26 (entretanto 
alterada pela Diretiva (UE) 2015/1480, de 28 de agosto27), relativa à qualidade do ar am-
biente e a um ar mais limpo na Europa, que integrou num só instrumento a anterior Diretiva-
-Quadro e as três primeiras Diretivas-filhas, com a promessa de a tanto proceder, a prazo, 
em relação à quarta28.

A consideração do percurso evolutivo do Direito da Qualidade do Ar no contexto 
europeu exige, ainda, duas notas: (i) a primeira para sinalizar a importância central que a 
qualidade o ar (urbano) assumiu no contexto da Estratégia Temática sobre Ambiente Ur-
bano29; (ii) a segunda para dar conta da atual centralidade da política relativa à qualida-
de do ar, refletida (ii.1) por um lado, no seu reconhecimento como instrumento essencial 
de concretização de alguns dos objetivos prioritários do 7.º Programa de Ação; (ii.2) por 
outro lado, e sobretudo, através da adoção do novo Programa Ar Limpo para a Europa 
(2013)30, que mantém inalterada a Diretiva 2008/50/EC31, mas que prefigura uma substitui-

22  l. Krämer, EC Environmental Law, 5.ª ed., London: Sweet & Maxwell, 2003, p. 277.
23  Comunicação da Comissão COM(2001) 245 final, não publicada no Jornal Oficial, mas dis-

ponível aqui.
24  Cfr. a alínea f) do n.º 2 do artigo 7.º da Decisão n.º 1600/2002, de 22 de julho, que estabele-

ce o sexto programa comunitário de ação em matéria de Ambiente, JOCE, L 242/1 (10 de setembro 
de 2002).

25  Comunicação da Comissão COM(2005) 446 final, não publicada no Jornal Oficial, mas dis-
ponível aqui.

26  JOUE, L 152/1 (11 de junho de 2008).
27  JOUE, L 226/4 (29 de agosto de 2015).
28  Para um enquadramento da reforma, cfr. m. Wilde, The new Directive on Ambient Air Quality 

and Cleaner Air for Europe, Environmental Law Review, 12 (2010), pp. 282-290.
29  Cfr. a Comunicação da Comissão, de 11 de janeiro de 2006, COM(2005) 718 final, não 

publicada no Jornal Oficial, mas disponível aqui, que havia sido precedida pela Comunicação da 
Comissão, de 11 de fevereiro de 2004, COM(2004) 60 final, disponível aqui e já, em alguma medida, 
pela Decisão n.º 1411/2001/CE, de 27 de junho, relativa a um quadro comunitário de cooperação 
para o desenvolvimento sustentável, JOCE, L 191/1 (13 de julho de 2001).

30  Comunicação da Comissão, de 18 de dezembro de 2013, COM(2013) 918 final, não publi-
cada no Jornal Oficial, mas disponível aqui.

31  A Comissão entendeu que “não é adequado proceder neste momento à revisão da Direti-
va Qualidade do Ar Ambiente”; antes, “a prioridade política deve centrar-se na garantia do cum-
primento das atuais normas de qualidade do ar até 2020, o mais tardar, e na utilização da Diretiva 
Valores-Limite Nacionais de Emissão revista para reduzir as emissões poluentes no período até 2030”, 
reconhecendo que “a Diretiva Qualidade do Ar Ambiente continua a ser um instrumento político 
essencial para assegurar no futuro e em qualquer local concentrações inferiores aos valores-guia 
da OMS. Será objeto de exame regular tendo em vista a sua revisão assim que a Diretiva VLNE tenha 
colocado as concentrações de fundo na trajetória da redução”.
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ção da Diretiva 2001/81, ainda não aprovada32.

(b) A Diretiva 2008/50/EC: objetivos e instrumentos

Destinada à avaliação e diminuição da poluição atmosférica causada pelo dióxido 
de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de azoto, partículas em suspensão – agora também 
estendidas às partículas finas (PM2,5) –, chumbo, benzeno, monóxido de carbono e ozono, 
a Diretiva 2008/50/EC assume uma estrutura tripla: (i) o estabelecimento de métodos pa-
dronizados de avaliação de qualidade do ar nas zonas e aglomerações definidas pelos 
Estados-Membro33; (ii) a fixação de valores-limite e valores-alvo (sendo a obtenção destes 
últimos apenas exigível “na medida do possível”34 e na medida em que “não impliquem 
custos desproporcionados”35, razão pela qual já foram tidos como meras “non-binding 
guidelines”36), a alcançar em diversos intervalos temporais (a Diretiva só estabelece obri-
gações até ao ano de 2020) e, sobretudo, (iii) a obrigação de os Estados-Membros adota-
rem Planos de Qualidade do Ar e Planos de acção a curto prazo. 

Antevendo a diversidade das situações na Europa – e ao abrigo do primeiro inciso do 
n.º 5 do artigo 192.º do TFUE, que permite que qualquer medida adotada em matéria de 
ambiente inclua “derrogações de carácter temporário” – a Diretiva permite ainda que os 
Estados-Membros solicitem, para determinada zona ou aglomeração, a prorrogação dos 
prazos de cumprimento relativos aos valores-limite fixados para o dióxido de azoto, benze-
no, ou partículas PM10 por um prazo máximo de 5 anos, desde que seja adotado, para essa 
zona ou aglomeração, o respetivo Plano de Qualidade do Ar37.

Ao contrário do que poderia supor-se através desta abordagem planificadora, os dois 
planos previstos na Diretiva não operam como mecanismos de antecipação e gestão das 
emissões dos componentes poluentes, mas sim como meios de reação perante cenários 
de incumprimento: (i) os primeiros – os Planos de Qualidade do Ar – devem ser elaborados 
sempre que seja excedido qualquer valor-limite ou valor-alvo, visando diminuir o prazo de 
excedência o mais possível, através do estabelecimento das medidas adequadas, que 
podem passar pela adoção de medidas específicas à proteção de grupos sensíveis da 
população (artigo 23.º); (ii) os segundos – os Planos de ação a curto prazo – destinam-
-se apenas a enfrentar situações de emergência, ou seja, a reagir ao risco de violação 
dos «limiares de alerta», isto é, “um nível acima do qual uma exposição de curta duração 

32  Cfr. a Proposta da Comissão de 18 de dezembro de 2013, COM(2013) 920 final, não publica-
da no Jornal Oficial, mas disponível aqui.

33  Cfr. os artigos 5.º a 11.º.
34  Cfr. o n.º 9 do artigo 2.º.
35  Cfr. o n.º 1 do artigo 17.º.
36  A. andreWS, The Clean Air Handbook, p. 7.
37  Cfr. o considerando (16), o artigo 22.º e o Anexo XV. Cfr. também a Comunicação da Co-

missão de 26 de junho de 2008 COM(2008) 403 final. As decisões de prorrogação são publicadas e 
encontram-se disponíveis aqui. Para a análise deste ponto do regime, qualificando-o no entanto 
como “the worst aspect of the Directive”, cfr. a. andreWS, The Clean Air Handbook, pp. 7-8.
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acarreta riscos para a saúde de grupos particularmente vulneráveis da população e que 
requer de imediato informações adequadas”38 (artigo 24.º).

Para além da obrigação de troca de informações com a Comissão (cfr., v.g., o artigo 
27.º)39, a Diretiva 2008/50/EC exige ainda – em linha com o que ocorre com a generalida-
de dos instrumentos jurídicos de Direito do Ambiente de matriz europeia – o cumprimento 
de exigentes obrigações de disponibilização de informação ao público (artigo 28.º), espe-
cialmente reforçadas no que diz respeito ao ozono40.

(c) O TJUE e a densificação possível de um «direito à qualidade do ar»

A consideração do Direito da União Europeia da Qualidade do Ar não pode dispen-
sar, por fim, os importantes desenvolvimentos jurisprudenciais que o TJUE já produziu sobre 
a matéria, essencialmente nos casos Janecek (C-237/07)41 e ClientEarth (C-404/13), nos 
quais se reconheceu, quer perante a Diretiva-Quadro de 1996, quer perante a Diretiva de 
2008, que as disposições que impõem a celebração dos Planos de Qualidade do Ar dos 
Planos de Ação gozam de efeito direto, abrindo-se a possibilidade de os particulares faze-
rem valer contra as autoridades nacionais um direito ao plano. De acordo com o Tribunal 
de Estrasburgo:

“[A]s pessoas singulares ou coletivas diretamente afetadas por um risco de 
ultrapassagem dos valores-limite ou dos limiares de alerta devem poder obter, 
das autoridades competentes e se for caso disso com recurso aos órgãos juris-
dicionais competentes, a elaboração de um plano de ação” (Janecek, n.º 39; 
identicamente, ClientEarth, n.º 56).

Quanto ao conteúdo desses planos, porém, o TJUE não deixou de reconhecer às au-
toridades nacionais a devida margem de apreciação, embora sempre finalisticamente 
orientada:

“[E]mbora os Estados-Membros disponham de um poder de apreciação, 
[a Diretiva] contém limites aos seu exercício, suscetíveis de serem invocados nos 
órgãos jurisdicionais nacionais, no que respeita à adequação das medidas que 
o plano de ação deve conter com o objetivo de reduzir o risco de ultrapassa-
gem e limitar a sua duração, tendo em conta o equilíbrio que importa garantir 
entre esse objetivo e os diferentes interesses públicos e privados em presença” 
(Janecek, n.º 46; identicamente, ClientEarth, n.º 57, no qual se reforça, no entan-

38  Cfr. o n.º 10 do artigo 2.º.
39  Cfr. também a Decisão de Execução da Comissão 2011/850/UE, de 12 de dezembro, que 

estabelece regras para as Diretivas 2004/107/CE e 2008/50/CE no que diz respeito ao intercâmbio 
recíproco e à comunicação de informações sobre a qualidade do ar ambiente, JOUE, L 335/86 (17 
de dezembro de 2011).

40  Neste caso, a Diretiva estabelece limares de informação (cfr. o Anexo XII), cuja ultrapassa-
gem obriga à adoção das “medidas necessárias para informar o público através da rádio, televi-
são, imprensa ou internet”. O mesmo se aplica em relação aos limiares de alerta – cfr. o artigo 19.º.

41  Sobre a repercussão da jurisprudência Janecek sobre os Tribunais alemães, cfr. h. doerig, The 
German Courts and European Air Quality Plans, Journal of Environmental Law, 26 (2014), pp. 139-146.
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to, que o “período durante o qual os valores-limite são ultrapassados [deve ser] 
o mais curto possível”).

A delimitação de um direito ao plano como dimensão – possível – do direito à quali-
dade do ar é, no contexto do Direito do Ambiente, bem significativa. Sendo conhecidas as 
resistências – desde logo no quadro o Direito originário da União, no qual o artigo 37.º da 
CDFUE é, a esse título, um reconhecido exemplo de compromisso42 – à perspetivação do 
ambiente como objeto de um direito43, o reconhecimento de uma dimensão participativa 
e procedimental do direito à qualidade do ar vem, afinal, contribuir para o entendimento 
minimal – de resto, caucionado pela Convenção de Aarhus – do «direito ao ambiente» 
como síntese de posições jurídicas de participação (em sentido lato).

2.2. O Direito português da Qualidade do Ar

(a) Antecedentes

Embora registasse, já na década de 80, alguma preocupação com as emissões de 
“poluentes atmosféricos” (embora num esquema e com objetivos mais próximos aos que 

42  Cfr., neste sentido, morgera/marín durán, Article 37, in S. Peers et al. (Eds.) The EU Charter of 
Fundamental Rights. A Commentary, Oxford: Hart Publishing, 2014, p. 991. Também sobre o assunto, 
mas não atribuindo significativa importância ao posicionamento relativamente compromissivo da 
CDFUE, cfr. a. aragão, Artigo 37.º, in A. Silveira/M. Canotilho (coords.) Carta dos Direitos Fundamen-
tais da União Europeia Comentada, Coimbra: Almedina, 2013, pp. 448-449.

43  Sobre o assunto, na literatura nacional, sob o eixo do artigo 66.º da Constituição mas com 
(bastante) diversas perspetivas, cfr., v.g., t. antuneS, Ambiente: um Direito, mas também um Dever, 
in Estudos em Memória do Prof. Doutor António Marques dos Santos, II, Coimbra: Coimbra Editora, 
pp. 645-662 (= in Pelos Caminhos Jurídicos do Ambiente. Verdes Textos, I, Lisboa: AAFDL, 2014, pp. 
15-34); l. batiSta, O Direito Subjetivo ao Ambiente: um artifício legislativo e jurisdicional, RDAOT, n.os 
16/17 (2010), pp. 145-170; J. J. gomeS Canotilho (coord.), Introdução ao Direito do Ambiente, Lisboa: 
Universidade Aberta, 1998, pp. 67-76; idem, O Direito ao Ambiente como Direito Subjetivo, in Estudos 
sobre Direitos Fundamentais, Coimbra: Coimbra Editora, 2004, pp. 177-189; Idem, Direito Constitucio-
nal Ambiental Português: tentativa de compreensão de 30 anos das gerações ambientais no direi-
to constitucional português, Temas de Integração, n.º 21 (1.º semestre 2006), pp. 23-33; J. J. gomeS 
Canotilho/v. moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, I, 4.ª ed., Coimbra: Coimbra 
Editora, 2007, pp. 841-853; J. E. Figueiredo diaS, Tutela Ambiental e Contencioso Administrativo (Da 
Legitimidade Processual e das Suas Consequências), Stvdia Iridica, 29, Coimbra: Coimbra Editora, 
1997, pp. 77-93; idem, Direito Constitucional e Administrativo do Ambiente, 2.ª ed., Coimbra: Almedi-
na, 2007, pp. 16-18, 35-42; idem, A Reinvenção da Autorização Administrativa no Direito do Ambien-
te, Coimbra: Coimbra Editora, 2014, pp. 309-323; E. Fernandez, Direito ao Ambiente e Propriedade 
Privada (Aproximação ao Estudo da Estrutura de das Consequências das Leis-Reserva portadoras 
de vínculos ambientais), Stvdia Ivridica, 57, Coimbra: Coimbra Editora, 2001, pp. 17-57; M. glória 
garCia/G. matiaS, Anotação ao artigo 66.º, in (J. miranda/r. medeiroS), Constituição Portuguesa Anota-
da, I, 2.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2010, pp. 1340-1355; C. amado gomeS, Risco e Modificação 
do Acto Autorizativo Concretizador de Deveres de Protecção do Ambiente, Coimbra: Coimbra 
Editora, 2007, pp. 98-217; idem, Constituição e Ambiente: errância e simbolismo, O Direito, ano 138.º 
2006, IV, pp. 817-834 (= in Textos Dispersos de Direito do Ambiente, II, Lisboa: AAFDL, 2008, pp. 21-45); 
idem, Introdução ao Direito do Ambiente, 2.ª ed., Lisboa: AAFDL, 2014, pp. 35-60; r. medeiroS, O am-
biente na Constituição, RDES, 1993, pp. 377-400; J. Miranda, A Constituição e o Direito do Ambiente 
in Freitas do Amaral/Marta Tavares de Almeida (coords.) Direito do Ambiente, Lisboa: INA, 1994, pp. 
353-373; P. CaStro rangel, Concertação, Programação e Direito do Ambiente, Coimbra: Coimbra 
Editora, 1994, pp. 7-46; V. Pereira da Silva, Verde Cor de Direito – Lições de Direito do Ambiente, Coim-
bra: Almedina, 2002, pp. 84-102; idem, Direito salpicado de azul e verde, in Estudos em Homenagem 
ao Prof. Doutor Armando Marques Guedes, Lisboa: FDUL, 2004, pp. 839-876.
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anos mais tarde viriam a resultar da transposição da Diretiva PCIP)44, o Direito português 
da Qualidade do Ar desenvolveu-se em paralelo com a evolução comunitária e europeia 
na matéria. Embora o ar merecesse foros de “componente ambiental natural” já na Lei 
de Bases de 1987 e esta fixasse, genericamente, uma “proibição de poluir” (artigos 21.º e 
26.º)45, é apenas através do Decreto-Lei n.º 352/90, de 9 de novembro46, que se estabelece 
o primeiro regime jurídico associado ao desenvolvimento de uma política de proteção e 
melhoria da qualidade do ar, embora à época especialmente destinado ao controlo das 
emissões por parte de instalações industriais47. Não obstante, já então se estabeleciam 
alguns mecanismos de planeamento e ação gerais: a possibilidade de declaração de 
zonas críticas (artigo 26.º) e a obrigação de a Direção-Geral da Qualidade do Ambiente 
coordenar a realização de um inventário nacional de fontes e emissões de poluentes at-
mosféricos (artigo 27.º).

A obrigação de transposição da Diretiva-Quadro daria lugar, em 1996, ao estabeleci-
mento do primeiro regime jurídico destinado à gestão e avaliação integradas da qualida-
de do ar, constante do Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de julho48, entretanto substituído pelo 
atual regime jurídico, de 2010, que interessa agora conhecer em termos sumários.

(b) O regime jurídico atual

A transposição da Diretiva 2008/50/CE (e, também, da Diretiva 2004/107/CE) foi rea-
lizada, no Direito português, através do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, en-
tretanto já alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março, cujos objetivos e instru-
mentos previstos acompanham, de perto, o estabelecido na Diretiva europeia. O regime 
português reparte as competências relativas à avaliação – realizada com base nas re-
des de qualidade do ar, compostas por estações de medição geridas pela APA ou pelas 
CCDR ou ainda por municípios ou entidades privadas (cfr. o artigo 10.º e, especial, o seu n.º 
6)49 – e gestão da qualidade do ar ambiente entre a APA – autoridade nacional (cfr. o n.º 1 
do artigo 3.º) – e as CCDR’s (cfr. o n.º 4 do artigo 3.º), às quais compete, designadamente, 
a preparação dos Planos de Qualidade do Ar (aprovados por portaria governamental e 

44  Cfr. o Decreto-Lei n.º 255/80, de 30 de julho e respetiva Portaria n.º 508/81, de 25 de junho.
45  Veja-se, sobre o tratamento jurídico da poluição no contexto da revisão da LBA de 1987, 

t. antuneS, o tratamento jurídico da “poluição”, in C. Amado Gomes/T. Antunes (orgs.), Actas do 
Colóquio – A Revisão da Lei de Bases do Ambiente, Lisboa: ICJP, 2011, pp. 101 e ss. (= t. antuneS, 
Pelos Caminhos Jurídicos do Ambiente – Verdes Textos, I, Lisboa: AAFDL, 2014, pp. 393 e ss.). Na Lei 
de Bases de 2014 (Lei n.º 19/2014, de 14 de abril), a gestão do ar surge como um dos componentes 
ambientais naturais identificados no artigo 10.º, embora sob a dupla dimensão do ar interior e do ar 
exterior.

46  V. também a Portaria n.º 286/93, de 12 de março.
47  Para uma referência a este regime, no percurso da evolução do Direito português do Am-

biente, cfr. J. e. Figueiredo diaS, A Reinvenção, p. 374.
48  Alterado pelo Decreto-Lei n.º 279/2007, de 6 de agosto.
49  Nessa hipótese, os responsáveis pelas redes e estações privadas de monitorização da qua-

lidade do ar ficam sujeitos à obrigação de envio das informações recolhidas às CCDR (cfr. os n.os 5 
a 8 do artigo 15.º), ficando sujeitas, em caso de incumprimento, à prática de ilícitos contraordena-
cionais (cfr. o artigo 38.º).
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que devem ser acompanhados dos respetivos programas de execução: cfr. os artigos 25.º 
a 28.º) e dos planos de ação de curto prazo (cfr. o artigo 29.º). A disponibilização de aces-
so ao público a troca de informações compete, em coordenação, à APA e às CCDR’s (cfr. 
os artigos 34.º a 36.º), cabendo atualmente à primeira a gestão da plataforma QualAr50, 
através da qual é possível recolher, numa base diária, o índice de qualidade do ar (IQAr) 
para as zonas e aglomerações do país, informação anualmente sintetizada no Relatório 
do Estado do Ambiente51.

Sublinhe-se que o regime jurídico hoje contido no Decreto-Lei n.º 102/2010 não es-
gota a regulação nacional relativa às emissões e ao controlo da poluição atmosférica, 
assumindo-se apenas como o regime público da avaliação e gestão da qualidade do 
ar ambiente, sendo complementado, no eixo privado das emissões industriais, pelo regi-
me da prevenção e controlo integrados da poluição – hoje constante do Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 30 de agosto – e ainda pelo regime da prevenção e controlo das emissões 
de poluentes para a atmosfera, constante do Decreto-Lei n.º 80/2004, de 3 de abril52, que 
sucedeu ao diploma de 1990 e que se assume como subsidiário em relação ao regime da 
PCIP (cfr., desde logo, o n.º 4 do seu artigo 3.º). Em conjunto – e sem prejuízo da relevância 
de outros regimes especiais (pense-se, por exemplo, no regime do CELE) –, estes três diplo-
mas formam o tríptico eixo do Direito da Qualidade do Ar português.

3. As ZER como instrumentos de promoção e garantia da qualidade do ar  
em contexto urbano

Descrito – em termos sumários – o regime jurídico (europeu e nacional) fundamental 
em matéria de qualidade do ar, importa agora partir para o estudo de um instrumento 
que, sobretudo a partir dos anos 2000 e na Europa, tem servido, em contexto urbano, 
como concretização dos objetivos de redução das emissões poluentes para a atmosfera: 
as zonas de emissões reduzidas (ZER). Embora a sua inserção temática no contexto da 
regulação da qualidade do ar se revele relativamente incontroverso – pese embora nele 
também se evidencie, em termos indiretos, objetivos de regulação reflexiva ao nível dos 
transportes e do consumo de veículos –, o certo é que o estabelecimento de ZER tem sido 
levada a cabo na Europa na ausência de qualquer quadro comum de referência (3.1.), 
circunstância que não impedido, no entanto, a sua ampla divulgação: contam-se atual-
mente, mais de 200 ZER espalhadas pelo Velho Continente53. 

3.1. Considerações gerais; a ausência de um regime comum de referência

As ZER (Low Emission Zones, Environment Zones, Unweltzonen, Mileuzones, Lavutslippsso-

50  Acessível aqui.
51  Veja-se, no REA de 2015 (relativo ao ano anterior e disponível aqui), as pp. 65-74.
52  Veja-se, para uma aplicação jurisprudencial desse regime, sob o ponto de vista contra-

ordenacional, o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 18 de abril de 2012, Proc. n.º 
430/11.2TBMLD.C1, disponível aqui.

53  Veja-se o elenco e a descrição sumária de cada uma delas aqui.
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ne, Miljozone) podem ser definidas como áreas (urbanas) nas quais o acesso e circulação 
de tráfego automóvel é restrita e condicionada em função do desempenho ambiental 
dos veículos54. Trata-se, portanto, de um instrumento que passa, no essencial, pela defini-
ção de zonas – tendencialmente urbanas – nas quais a circulação automóvel é restrita em 
função do desempenho ambiental dos veículos. No contexto europeu, o desempenho 
ambiental dos veículos é normalmente aferido, para efeito de delimitação das ZER, com 
base nos EU Emission Standards, estabelecidos em função do seu ano de construção (Euro 
1 – Euro 6)55.

Embora o estabelecimento de ZER constitua uma prática absolutamente reconheci-
da no contexto europeu56, certo é que as referências legais a tal mecanismo escasseiam: 
no contexto da Diretiva 2008/50/CE, as ZER podem, no máximo, se integradas no conjunto 
das “medidas relacionadas com a circulação de veículos a motor” que o n.º 2 do artigo 
24.º descreve como um dos conteúdos possíveis dos planos de ação a curto prazo (e que 
podem também constar dos planos de qualidade do ar: cfr. o §3.º do n.º 1 do artigo 23.º), 
sendo essa mesma referência que surge no Decreto-Lei n.º 102/2010 (cfr. o n.º 3 do artigo 
29.º).

3.2. A diversidade de modelos – alguns exemplos

O pioneirismo no estabelecimento de ZER é tradicionalmente atribuído à Suécia: a 
primeira ZER foi instituída nas cidades de Gotemburgo e Malmo em 1996, limitando a cir-
culação de veículos pesados; em 2006, o Governo sueco aprovou um Plano Nacional 
relativo às ZER; a primeira ZER estabelecida fora da Suécia respeita à limitação de veículos 
pesados no Túnel Mont Blanc entre a França e a Itália57.

Os modelos e os regimes associados às ZER variam profundamente, quer em função 
das proibições instituídas (a maior parte das ZER europeias limita-se ainda à proibição de 
circulação de veículos pesados), dos horários dessas proibições (totais ou parciais), do 
modo de garantia das proibições58. Para além disso, as abordagens nacionais variam en-

54  Cfr., para a apresentação de conceitos semelhantes, M. broWne/J. allen/S. anderSon, Low 
emission zones: the likely effects on the freight transport sector, International Journal of Logistics Re-
search and Applications, 8(4) (2005), pp. 269-281; C. holman/r. harriSon/x. querol, Review of the effi-
cacy of low emission zones to improve urban air quality in European cities, Atmospheric Environment, 
111 (2015), p. 162; C. malina/ F. SCheFFler, The impact of Low Emission Zones on particulate matter 
concentration and public health, Transportation Research Part A, 77(2015), p. 373; C. Cruz/a. monte-
non, Implementaton and impacts of low emission zones on freight activities in Europe: Local schemes 
versus national schemes, Transport Research Procedia, 12 (2016), p. 546.

55  Veja-se, por último, o Regulamento (CE) n.º 715/2007, de 20 de junho, relativo à homologa-
ção dos veículos a motor no que respeita às emissões dos veículos ligeiros de passageiros e comer-
ciais (Euro 5 e Euro 6) e ao acesso à informação relativa à reparação e manutenção de veículos, 
JOUE, L 171/1 (29 de junho de 2007).

56  Sinalizando as ZER como um das medidas que vêm sendo tomadas para reduzir a poluição 
atmosférica na Europa, cfr. o Air quality in Europe – 2014 report da EEA, p. 18.

57  Cfr. C. holman/r. harriSon/x. querol, Review of the efficacy of low emission zones to improve 
urban air quality in European cities, p. 162.

58  Cfr., para a identificação dessas variações de modelo, com diferentes estudos de caso, D. 
CarSlaW/S. beeverS, The efficacy of low emission zones in central London as a means of reducing nitro-
gen dioxide concentrations, Transportation Research Part D, 7 (2002), pp. 49-64; l. Charleux, Contin-
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tre as que optam pela adoção de quadros nacionais de referência (sendo paradigmá-
tico, a esse título, o exemplo alemão, aís que conta atualmente com mais de 40 ZER59) e 
as que se baseiam em experiências meramente locais, desacompanhadas de estratégias 
nacionais especificamente dedicadas às ZER. Atualmente, a maioria das grandes capitais 
europeias (v.g., Londres, Paris, Berlim) estabeleceu, de forma mais ou menos intensa, ZER.

4. A ZER de Lisboa60

4.1. Origens

As origens da ZER de Lisboa remontam ao Plano da Melhoria da Qualidade do Ar na 
Região de Lisboa e Vale do Tejo, de 2006, aprovado pela Portaria n.º 715/2008, de 6 de 
agosto, na sequência da verificação de que a zona não cumpria – ainda ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 276/99 – com os valores-limite relativos às partículas em suspensão (PM10) e 
ao dióxido de azoto. A ZER de Lisboa foi inicialmente concebida como forma de limitar o 
tráfego de veículos pesados (de mercadorias ou de passageiros)61, sendo posteriormente 
estendida, após conclusões do Grupo de Trabalho constituído para o efeito – e que inte-
grou representes do Governo, da CCDR-LVT, da CML, do IMTT, da Autoridade Nacional de 
Segurança Rodoviária e da Faculdade de Ciências da Universidade Nova –, também aos 
ligeiros de passageiros62.

Deve notar-se que pese não ser imposta – ou sequer sugerida – pelo TJUE no Proc. C-
-34/1163 –, a constituição e desenvolvimento da ZER de Lisboa foi em alguma medida poli-
ticamente condicionada por essa decisão64.

gencies of environmental justice: the case of individual mobility and Grenoble’s Low-Emission Zone, 
Urban Geography, 35(2) (2014), pp. 197-218.

59  A Alemanha aprovou, em 2006, o 35.º “Decreto” à BImSchV (Lei Federal das Emissões), 
especificamente dedicado à consagração da possibilidade de as autoridades locais definirem e 
estabelecerem ZER, contando-se atualmente mais de 40 ZER instituídas – cfr. a Verordnung zur Kenn-
zeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung, disponível aqui. Sobre 
o modelo alemão de ZER, cfr. H. WolFF, Keep your clunker in the suburb: Low-Emission Zones and 
Adoption of Green Vehicles, The Economic Journal, 124 (2014), pp. 481-512; C. malina/ F. SCheFFler, The 
impact of Low Emission Zones on particulate matter concentration and public health, pp. 373-374.

60  Sobre a ZER de Lisboa, na literatura técnica da especialidade, veja-se F. Ferreira/P. gomeS/a. 
C. Carvalho/h. tente/J. monJardino/h. bráS/P. Pereira, Evaluation of the Implementation of a Low Emis-
sion Zone in Lisbon, Journal of Environmental Protection, 2012(3), pp. 1188-1205; F. Silva/r. martinS, 
Low Emission Zone: Lisbon’s Experience, Journal of Traffic and Logistics Engineering, 2(2) (2014), pp. 
133-139; F. Ferreira/P. gomeS/h. tente/a. C. Carvalho/P. Pereira/J. monJardino, Air quality improvements 
following implementation of Lisbon’s Low Emission Zone, Atmospheric Environment, 112 (2015), pp. 
373-381.

61  Veja-se a versão integral do Plano, disponível aqui, p. 187.
62  Veja-se o Programa de Execução do Plano de Melhoria da Qualidade do Ar na Região de 

Lisboa e Vale do Tejo, aprovado pelo Despacho Conjunto n.º 20763/2009, de 19 de setembro.
63  Que deu por verificado o incumprimento do Estado português quanto aos valores-limite de 

partículas em suspensão, no período entre 2005 e 2007, nas aglomerações de Braga, do Porto Lito-
ral, da Área Metropolitana de Lisboa Norte e da Área Metropolitana de Lisboa Sul.

64  Veja-se, para esse reconhecimento, a intervenção do Presidente da CML na reunião da 
Assembleia Municipal de 27 de janeiro de 2015, disponível aqui.
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4.2. Regime: as três fases

Pressuposta no Protocolo celebrado em 16 de setembro de 2008 entre a CML e a 
CCDR-LVT65 – acordado na sequência da aprovação do Plano de Qualidade do Ar nesse 
mesmo ano –, a criação da ZER de Lisboa ficou a cargo da Câmara Municipal de Lisboa. 
Numa lógica de pequenos passos, o executivo camarário faseou a constituição da ZER de 
Lisboa em 3 momentos, cujo sentido e alcance se descreverá de seguida.

        (a) 1.ª fase

Em vigor desde o dia 4 de julho de 2011, a 1.ª fase da ZER 
de Lisboa limitou-se ao eixo Avenida da Liberdade-Baixa (Zona 
1), impedindo a circulação dos ligeiros ou pesados que não 
cumprissem as normas Euro 1, isto é – mas sem prejuízo da de-
monstração do contrário – dos veículos fabricados antes de ju-
lho de 1992. Ativa entre as 8h e as 20h nos dias de semana, a 
ZER de Lisboa admitia, como exceções nesta primeira fase, os 
veículos das empresas de transporte público, veículos de emer-
gência, especiais e de pessoas de mobilidade reduzida, veícu-
los históricos e veículos pertencentes aos residentes nas Zonas 
de Estacionamento de Duração Limitado66.

        (b) 2.ª fase

Em vigor desde 1 de abril de 2012, alargando-se ao círculo urba-
no da cidade (Zona 2), na qual se proibiu a circulação de veículos 
ligeiros e pesados que não respeitassem a norma Euro 1; quanto à 
Zona 1, a proibição foi alargada aos veículos que não cumprissem 
a norma Euro 2 (genericamente, os veículos anteriores a janeiro de 
1996), tudo no período entre as 7h e as 21h dos dias úteis67. Para além 
da manutenção das exceções já resultantes da 1.ª fase, a 2.ª fase 
da ZER de Lisboa contou ainda com a aprovação de uma moratória 
relativa aos táxis, tendo em conta a tardia aprovação, por parte do 
IMTT, dos modelos técnicos de filtros a aplicar nos veículos anteriores 
a 1992 ou 199668.

65  Cfr. a alínea f) do n.º 1 da Cláusula 3.ª do Protocolo, anexo à Deliberação da CML identifi-
cada na nota seguinte.

66  Cfr. a Deliberação n.º 247/CM/2011, publicada no Boletim Municipal, n.º 900, de 19 de maio 
de 2011, pp. 736 e ss.

67  Cfr. a Deliberação n.º 105/CM/2012, publicada no Boletim Municipal, n.º 941, de 1 de março 
de 2012, pp. 380 e ss.

68  Cfr. a Deliberação n.º 170/CM/2012, publicada no Boletim Municipal, n.º 947, de 12 de abril 
de 2012, pp. 540 e o Despacho n.º 1/GVFNS/2012, de 31 de dezembro 2012, publicado no Boletim 
Municipal, n.º 987, de 17 de janeiro de 2013, pp. 61-62.
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(c) 3.ª fase

A terceira e derradeira fase da ZER de Lisboa entrou em vigor a 15 de janeiro de 2015, 
alargando a proibição de circulação, na Zona 1, aos veículos que não cumpram a norma 
Euro 3 (genericamente, os veículos construídos antes de janeiro de 2000) e, na Zona 2, aos 
veículos que não cumpram a norma Euro 2. Em funcionamento entre as 7h e as 21h dos 
dias úteis, a 3.ª fase mantém a moratória aplicável aos veículos afetos ao serviço de táxi, 
mas alarga as exceções, especificando que fora da proibição ficam também os veículos 
a gás natural, GPL e motociclos, os veículos de polícia, militares, de transporte de presos e 
blindados de transporte de valores69.

(d) Fiscalização, sanções, efetividade

A fiscalização das proibições impostas pela ZER de Lisboa está essencialmente a car-
go da Polícia Municipal – órgão que já terá aplicado cerca de 400 coimas (cujo valor se 
situa entre os €24 e os €124) aos infratores. Para além da fiscalização feita no terreno, a 
CML conta ainda com um sistema de deteção e vigilância automática de matrículas – de-
vidamente autorizado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados70 –, constituído por 
11 postos espalhados pela cidade.

Os primeiros dados relativos à efetividade da ZER de Lisboa refletem resultados positi-
vos: ainda com referência à 2.ª fase, registou-se a diminuição de 23% de concentração de 
partículas em suspensão (PM10) e de 12% de dióxido de nitrogénio no ano de 201371.

5. Balanço; algumas questões jurídicas associadas

As ZER constituem um instrumento de proteção ambiental (embora também indisso-
ciavelmente associadas, por inspiração do próprio Direito da Qualidade do Ar de matriz 
europeia, à proteção da saúde humana) recente, mas que combinam de forma hábil téc-
nicas da primeira e segunda gerações do Direito do Ambiente72. Considerando o exemplo 
da ZER de Lisboa, deve ter-se em vista que os atos constitutivos e reguladores da ZER assu-
mem, para todos os efeitos, a estrutura de normas regulamentares com sentido proibitivo, 
integrando-se, nesta dimensão, no corpo dos típicos instrumentos de command and con-
trol. Reflexamente, porém, a instituição de ZER ambiciona à modulação de comportamen-
tos de tráfego e consumo de automóveis, assumindo por isso as vestes de um comando 
indireto de comportamentos. Mais do que destinadas à redução do tráfego urbano, as 

69  Cfr. a Deliberação n.º 642/CM/2014, publicada no Boletim Municipal, n.º 1081, de 6 de no-
vembro de 2014, pp. 1976 e ss.

70  Cfr. a Autorização da CNPD n.º 7048/2013, de 8 de outubro, disponível aqui.
71  F. Ferreira/P. gomeS/h. tente/a. C. Carvalho/P. Pereira/J. monJardino, Air quality improvements 

following implementation of Lisbon’s Low Emission Zone, p. 380.
72  Cfr., para uma panorâmica geral dos instrumentos típicos de intervenção do Direito do Am-

biente nas suas 1.ª e 2.ª gerações, v.g., J. e. Figueiredo diaS, A Reinvenção, pp. 144 e ss. e 739 e ss.
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ZER destinam-se ao refinamento ambiental desse tráfego73, visando, com apelo ao sistema 
europeu de standardização ambiental dos veículos, banir dos centros urbanos veículos 
ambientalmente menos comprometidos.

Sob outro ponto de vista, as ZER – e a ZER de Lisboa em particular – podem ser vistas 
como resultados (regulamentares) da ponderação entre as normas que – em diferentes 
patamares, mas, desde logo, sob o ponto de vista constitucional – impõem a promoção 
e proteção ambiental (mas também a preservação da saúde pública) e as normas que 
garantem a liberdade de mobilidade e, em último termo, a liberdade de iniciativa econó-
mica privada. 

No plano nacional – e para além da reação singular aos atos aplicativos das contra-
ordenações associadas –, a forma de reação possível à ZER de Lisboa passa por isso pela 
utilização dos mecanismos (administrativos e jurisdicionais) de controlo do exercício do 
poder regulamentar, embora se anteveja que as possibilidades de sucesso na mobilização 
destes meios sejam limitadas74. Envolta em alguma polémica nos momentos iniciais da sua 
constituição, a ZER de Lisboa chegou mesmo à apreciação do Provedor de Justiça, que 
não teve dúvidas em afirmar a legalidade do mecanismo, tanto mais tendo presente a sua 
filiação no Plano de Qualidade do Ar de Lisboa e Vale do Tejo, imposto, como se referiu, 
pelo regime contido na própria Air Quality Directive75. 

Altamente limitadas são também as possibilidades associadas a uma eventual conde-
nação à constituição de uma ZER (isto é, à emissão das normas regulamentares constitutivas 
e reguladoras deste tipo de instrumentos): como se verificou, o direito à qualidade do ar – 
da qual a ZER é um instrumento de concretização – ainda não conhece, na sua conforma-
ção europeia, qualquer dimensão de concretude, bastando-se com a exigibilidade dos 
planos de qualidade e de ação sempre que os valores-limite sejam desrespeitados, não 
sendo possível exigir medidas concretas para o cumprimento desses valores-limite. O esta-
belecimento de uma ZER assume-se, por isso, como um momento intrinsecamente discri-
cionário, embora a liberdade no seu exercício diminua sempre e na medida em que, nos 
Planos aprovados, se reconheça expressamente como medida apta, a instituição de ZER. 

Ora, é justamente esse o caso do Programa de Execução do Plano de Melhoria da 
Qualidade do Ar na Região Norte76, nos termos do qual a constituição de ZER (embora 
limitada à proibição da circulação de camiões e autocarros antigos com motores a die-
sel em determinadas zonas) vem prevista como uma das 22 medidas municipais de con-

73  Sublinhando o ponto, cfr. F. Ferreira/P. gomeS/h. tente/a. C. Carvalho/P. Pereira/J. monJardino, Air 
quality improvements following implementation of Lisbon’s Low Emission Zone, p. 376.

74  Dando conta do insucesso de ações semelhantes propostas nos Tribunais alemães, cfr. h. 
doerig, The German Courts and European Air Quality Plans, p. 143, nota 11.

75  Veja-se a Posição do Provedor de Justiça, de 2012, disponível aqui.
76  Aprovado pelo Despacho Conjunto n.º 20762/2009, de 1 de setembro, publicado no DR, 2.ª 

série, n.º 180, de 16 de setembro de 2009, e elaborado na sequência do Plano de Melhoria da Qua-
lidade do Ar da Região Norte – Portaria n.º 716/2008, de 6 de agosto. Este último Plano foi entretanto 
desdobrado em dois: (i) Plano de Qualidade do Ar da Aglomeração Norte (aprovado pela Portaria 
n.º 406/2014, de 3 de junho); (ii) Plano de Qualidade do Ar da Aglomeração de Braga (aprovado 
pela Portaria n.º 406/2014, também de 3 de junho).
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cretização do Programa, tendo-se vinculado à sua constituição os Municípios de Santos 
Tirso e de Matosinhos. Projetadas para 2011, estas ZER não foram porém instituídas (não se 
conhecendo sequer qualquer documento de estudo ou de preparação), razão pela qual 
se poderá falar, com propriedade, numa situação de omissão regulamentar ilegal, pese 
embora as obrigações associadas à constituição destas ZER tenham sido recentemente 
degradadas, através do Programa de Execução do Plano de Qualidade do Ar da Região 
Norte – NO2

77, em cujos termos os Municípios do Porto e de Matosinhos apenas se compro-
meteram a “estudar a implementação de uma zona de emissões reduzidas”.

77  Aprovado pelo Despacho Conjunto n.º 10719/2015, de 21 de setembro, publicado no DR, 
2.ª série, n.º 189, de 28 de setembro de 2009, elaborado na sequência da verificação do incumpri-
mentos dos valores-limite, para a Região Norte, de dióxido de nitrogénio.

Voltar ao índice



O AMBIENTE & A CIDADE 76

As cidades e o ruído

Carla Amado Gomes 
Professora Auxiliar da Faculdade de Direito da  

Universidade de Lisboa e Investigadora do CIDP

0. Introdução: o ruído como problema “ambiental”; 1. A União Europeia e a estratégia de 
controlo do ruído; 2. O combate à poluição sonora em Portugal: 2.1. As “frentes” da luta 
contra o ruído nas cidades; 2.1.1. O Relatório da Provedoria de Justiça “Boas práticas no 
controlo municipal do ruído”, de 2013; 2.2. As vinculações à legislação do ruído - casos da 
vida: 2.2.1. Entre privados; 2.2.2. Entre particulares e entidades públicas

0. Nos anos '1930, o cinema sofreu uma revolução, com o abandono do mudo e a in-
trodução do som. Hoje, o cinema mudo é uma curiosidade, porque não conseguimos ima-
ginar um mundo sem som. Porém, em 2012, o filme The artist, revisitação do cinema mudo, 
ganhou o Óscar de melhor filme do ano, um tanto por nostalgia, outro tanto como reac-
ção a uma saturação de sons e uma consequente celebração da concisão do silêncio.

O som é uma constante da civilização humana — a tal ponto que, quando em re-
motos locais, nos assustamos com a sua ausência. Uma coisa, porém, é o som — qualquer 
variação de pressão que o ouvido pode detectar; outra, o ruído, o qual constitui um som 
desagradável, incómodo, por vezes intolerável a ponto de se poder falar em poluição so-
nora, uma “praga dos tempos modernos”1. 

Conforme pode ler-se na página da Agência Portuguesa do Ambiente, 

“Os níveis sonoros são medidos com um sonómetro, que também calcula o nível mé-
dio para um determinado intervalo de tempo. O nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, 
é o indicador básico de ruído. A percepção do ruído depende das pessoas, dos momen-
tos e dos locais. É por isso que é difícil determinar objectivamente a incomodidade. Para 
a Organização Mundial de Saúde (1999), para evitar incomodidade elevada, o ruído am-

1  Cfr. Lisa GOINES e Louis HAGLER, Noise Pollution: A modern plague, in Southern Medical Jour-
nal, Volume 100, 2007, pp. 287 segs.
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biente exterior no período diurno na proximidade de edifícios de habitação deve situar-se 
abaixo de 55 dB(A), LAeq, dia. No período nocturno, para evitar distúrbios no sono, o ruído 
ambiente no interior dos quartos não deve exceder os 30 dB(A), LAeq, noite”2.

O ruído é hoje considerado uma das principais fontes de poluição “ambiental”, con-
stituindo uma ameaça à saúde pública. Tal foi reconhecido pela OCDE, logo em 1974 e 
em 1978, em duas Recomendações dirigidas aos Estados membros no sentido de imple-
mentarem políticas de prevenção e redução do ruído3. A Organização Mundial de Saúde, 
por seu turno, emitiu em 1999 as Guidelines for Community Noise4, documento no qual se 
apresenta um levantamento das principais causas e efeitos do ruído ambiente (environ-
mental noise, domestic noise ou residential noise) — por oposição ao ruído “ocupacional”, 
presente em locais de trabalho, industriais e outros. Já nessa data se verificava — como 
hoje — que a fonte de ruído ambiente mais incomodativa e nociva provém dos transport-
es, estando cerca de 83 milhões de cidadãos europeus sujeitos a níveis de ruído nocturno 
superior a 55 dB(A) dessa proveniência5. Sintomaticamente, na Roma antiga detectam-se 
leis sobre trânsito de veículos com rodas de ferro nas ruas, restringindo a sua circulação 
nocturna para não perturbar o sono dos residentes, normas que transitaram para a época 
medieval6.

Com a crescente tecnicização dos processos produtivos, as fontes de ruído multipli-
cam-se exponencialmente, constituindo sobretudo causa de doenças do foro neurológi-
co. Nas franjas mais frágeis da população (crianças e idosos), a exposição continuada 
a ruído pode gerar défices cognitivos, perda de audição e fadiga psicológica. Segundo 
dados recolhidos no Relatório da Agência Europeia do Ambiente para 2014, as estimativas 
de 2011 indicam que o ruído ambiental foi a causa determinante do acréscimo de casos 
de hipertensão (mais 900 000), de hospitalizações (mais 43 000) e de morte prematura 
(mais 10 000) em face de anos anteriores7. A fonte principal, como se assinalou, é o ruído 
de tráfego rodoviário (cerca de 90%), com custos de saúde associados na ordem dos 40 
biliões de euros por ano.

Em face destes dados, o 7º Programa de acção para o ambiente da União Europeia 
2014-2020 (“Viver bem, dentro dos limites do nosso planeta”)8 projecta reduzir o ruído ambi-

2   Cfr. http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=86&sub2ref=529 . 
  Na mesma página, pode ainda ler-se que “É usual exprimir o nível de pressão sonora em decibel, 

dB. O decibel é uma razão logarítmica entre a pressão sonora verificada e o valor de referência. 
A escala de valores de nível de pressão sonora varia entre 0 dB (limiar da audição) e 140 dB (limiar 
da dor)”.

3  Recommendation of the Council of the 14 November 1974, on Noise Prevention and Abate-
ment   C(74)217; Recommendation of the 3 July 1978, on Noise Abatement Policies  - C(78)73/FINAL.

4  Guidelines for Community Noise, edited by B. BERGLUND, T. LINDVALL, e D. SCHWELA, 1999, 
disponível na página da Organização: www.who.int 

5  Cfr. o EEA Report 10/2014 - Noise in Europe 2014, disponível para descarga em http://www.
eea.europa.eu/publications/noise-in-europe-2014 

6  Cfr. Lisa GOINES e Louis HAGLER, Noise Pollution…, cit., p. 288.
7  Cfr. o EEA Report 10/2014 - Noise in Europe 2014, cit.. 
8  Aprovado pela decisão do Parlamento Europeu e do Conselho 1386/2013/UE, de 20 de No-

vembro.
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ental significativamente até 2020, aproximando o nível europeu dos níveis recomendados 
pela OMS9. Por isso, as medidas de avaliação do ruído ambiental, de prevenção da sua 
ocorrência e de redução dos seus efeitos têm vindo a aumentar, traduzindo a preocupa-
ção de desenvolver políticas de combate ao ruído ambiental. 

Na exposição que se segue passaremos em revista a actuação da União Europeia em 
matéria de ruído, nomeadamente através da directiva 2002/94/CE (v. infra). Neste campo, 
porém, a legislação simplesmente nacional continua a ser determinante: na verdade, o 
Regulamento do ruído (v. infra) consubstancia um quadro normativo crucial para a tutela 
do mais comum ruído quotidiano, desde o latido persistente do cão do vizinho, passando 
pelo arraial anormalmente prolongado no jardim do bairro, até à construção de um troço 
de autoestrada.

Uma nota que não poderíamos esquecer e que explica o facto de estarmos a utilizar 
aspas quando nos referimos a ruído “ambiental” prende-se com o facto de a legislação 
do ruído traduzir, na verdade, uma dimensão de tutela da saúde humana, não uma preo-
cupação com o bem estar animal — sejam animais domésticos, selvagens ou de criação. 
Só recentemente (isto é, cerca dos anos 1970) se começou a estudar a interferência do 
ruído com a qualidade de vida dos animais, tendo vários estudos concluído no sentido da 
sua perturbação, mais ou menos grave, em múltiplas espécies10 — e mesmo para plantas11. 

1. Na União Europeia, como de resto no plano internacional, a primeira abordagem 
de controlo do ruído teve uma dimensão comercial e não sanitária. Um exemplo para-
digmático é o do controlo do ruído do tráfego aéreo, na Convenção sobre Aviação Civil 
assinada em Chicago, em 1944, cujo Anexo 16 contém normas sobre emissões sonoras 
provenientes de aeronaves, as quais estão na base de várias directivas eurocomunitárias12. 

9  Cfr. o Objectivo prioritário nº 3, nº 54, ii): “ii) aplicar uma política atualizada da União em ma-
téria de ruído, alinhada pelos conhecimentos científicos mais recentes, e as medidas de combate 
à poluição acústica na fonte, incluindo melhorias na conceção urbanística”. 

10  Cfr. Autumn Lyn RADLE, The Effect Of Noise On Wildlife: A Literature Review, disponível em 
http://wfae.proscenia.net/library/articles/radle_effect_noise_wildlife.pdf; Clinton D. FRANCIS, Ca-
therine P. ORTEGA, Alexander CRUZ, Noise Pollution Changes Avian Communities and Species In-
teractions, in Current Biology, nº 19, 2009, pp. 1415 segs, disponível em http://ac.els-cdn.com/
S0960982209013281/1-s2.0-S0960982209013281-main.pdf?_tid=f9e352ee-4b4f-11e5-a35e-00000aacb
361&acdnat=1440524437_03683507692672bc613ef773234a81ff; Hans SLABBEKOORN, Niels BOUTON, 
Ilse VAN OPZEELAND, Aukje COERS, Carel TEN CATE, Arthur N. POPPER, A noisy spring: the impact 
of globally rising underwater sound levels on fish, 2010, disponível em http://epic.awi.de/22144/1/
Sla2010a.pdf

11  Cfr. a página da revista Discovery: http://news.discovery.com/earth/plants/trees-plants-noi-
se-pollution-120320.htm
12  Vejam-se, entre outras, a directiva 80/51/CE, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1979 

(que incorporou o Anexo 16 e introduziu um certificado de limite sonoro a emitir por cada Estado-
-membro), ou a mais recente directiva 2002/30/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de Março, na qual se estabelece um conceito de “abordagem equilibrada” da gestão das emis-
sões sonoras das aeronaves, o qual “inclui quatro elementos essenciais e requer uma avaliação 
cuidada das diferentes opções para atenuar o ruído, incluindo a redução na fonte do ruído gerado 
por aeronaves, medidas de ordenamento e gestão do território, procedimentos operacionais de re-
dução do ruído e restrições de operação, sem prejuízo das obrigações jurídicas, acordos existentes, 
legislação em vigor e políticas aplicáveis na matéria” (Considerando 10).
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O propósito destas normas começou por ser a fixação de standards de qualidade das 
aeronaves, os quais permitissem uma circulação livre de entraves que perturbassem a sua 
utilização comercial. Na mesma linha, a União Europeia adoptou diplomas fixando índices 
máximos de emissões de escapes de veículos motorizados, de tractores, de máquinas in-
dustriais —  até de cortadores de relva13!

A questão do ruído também como problema de saúde pública despontou em 1996, 
por ocasião da publicação do Livro Verde da Comissão Europeia sobre a política futura 
de luta contra o ruído14, no seguimento do qual foi aprovada a directiva 2002/94/CE, do 
ParlamentoEuropeu e do Conselho, de 25 de Junho  —   ainda em vigor. 

No Livro Verde, a Comissão chamava a atenção para que, desde 1993, a questão do 
ruído passou a integrar as preocupações “ambientais” da (então) Comunidade Europeia, 
tendo o 5º Programa de acção no domínio do ambiente lançado algumas medidas de 
correcção, a desenvolver até ao ano 2000. Nesse documento, a Comissão identificava 
como principal causa de ruído ambiental o tráfego, sobretudo aéreo e ferroviário, realçando 
que, apesar de o ruído automóvel ter conseguido índices significativos de minimização 
desde os anos 1970 (na ordem dos 90%), os outros dois tenderiam a intensificar-se em 
virtude da expansão das deslocações aéreas e ferroviárias. As  medidas a implementar 
teriam como principal objectivo a combater, portanto, o ruído proveniente dos transpor-
tes, rodoviários, ferroviários e aéreos. Para tanto, o primeiro passo de uma futura directiva 
traduzir-se-ia na harmonização dos métodos de avaliação da exposição ao ruído, bem 
como na elaboração de mapas de ruído e na devida publicitação de toda a informação 
recolhida; num segundo momento, implicariam o estabelecimento de valores limite de 
emissão, com carácter vinculativo.

A directiva 2002/94/CE assimilou estas preocupações, adoptando como instrumentos 
da política de combate ao ruído os planos estratégicos de ruído (artigo 7)15 e os planos de 
acção, de gestão e de minimização do ruído (artigo 8)16, no sentido de mapear o território 
em termos de incidência sonora. Realce-se, todavia, que o artigo 2º restringe a obrigato-
riedade destas diligências:

“Artigo 2º (Âmbito de aplicação)

1. A presente directiva é aplicável ao ruído ambiente a que os seres huma-
nos se encontram expostos, em especial em áreas construídas, parques públi-
cos ou noutras zonas tranquilas de uma aglomeração, em zonas tranquilas em 
campo aberto, nas imediações de escolas, hospitais e outros edifícios e zonas 
sensíveis ao ruído.

2. A presente directiva não é aplicável a ruídos produzidos pela própria 

13  Cfr. Gerardo GARCIA ÁLVAREZ, La evolución del régimen jurídico del ruído, in RAP, 2011, pp. 
389 segs, 400-401.

14  Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? id=1433318086120&uri=CELE
X:51996DC0540

15  A elaborar até Junho de 2007.
16  A elaborar até Julho de 2008.
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pessoa exposta, a ruídos provenientes de actividades domésticas, a ruídos pro-
duzidos por vizinhos, a ruídos em locais de trabalho ou dentro dos meios de 
transporte ou ainda devidos a actividades militares em zonas militares”.

A harmonização de métodos de avaliação é especialmente relevante para a fixação 
de valores-limite de emissões, sua prevenção e redução, quando verificada. Tais valores 
deverão constar dos mapas estratégicos, com indicação da sua eventual ultrapassagem, 
que deverá desencadear planos de acção no sentido da sua redução, quando necessá-
ria.

2. Em Portugal, o primeiro quadro legal integrado sobre o ruído e sua redução incor-
porou o DL 251/87, de 24 de Junho, estando até então a matéria dispersa por múltiplos 
diplomas os quais traduziam, nas palavras de André FOLQUE, “uma disciplina legal lacu-
nar e dispersa”, sem preocupações ambientais ou sanitárias17. O preâmbulo do diploma 
chamava a atenção para que “O ruído, como estímulo sonoro sem conteúdo informativo 
para o auditor, que lhe é desagradável ou que o traumatiza, constitui actualmente um 
dos principais factores de degradação da qualidade de vida e representa, como tal, um 
elemento importante a considerar no contexto da saúde ambiental e ocupacional das 
populações”. Vinha, de resto, na sequência da percepção manifestada na (primeira) Lei 
de Bases do Ambiente (Lei 11/87, de 7 de Abril), cujo artigo 22º/1 integrava nos seus objec-
tivos a luta contra o ruído.

O DL 251/87 introduziu várias limitações e prescrições, como as relativas a instalação 
de hospitais e escolas em zonas ruidosas (artigo 5º), a necessidade de controlo urbanístico 
das características dos edifícios a fim de minorar as suas emissões sonoras, sobretudo em 
casos de produção de ruído mais intensa (Caps. IV e V), a regulamentação do ruído pro-
duzido por veículos, rodoviários, ferroviários e aéreos (Cap. VI). Para além destes controlos, 
de Direito Público, são aplicáveis as normas que regulam as relações de vizinhança, do 
foro jurídico-civil, que fundamentalmente tutelam os direitos de personalidade, ou seja, 
a tranquilidade psíquica. Apesar da melhoria considerável do quadro legal, André FOL-
QUE criticava este diploma em vários pontos, nomeadamente em razão da dispersão das 
entidades com competência de fiscalização das infracções (artigo 33º), a praticamente 
inexistente menção aos ruídos temporários (salvo se contidos na referência feita no artigo 
21º/1), a deficiente disciplina dos poderes de polícia no tocante a medições de ruído, e a 
ambígua regulação do ruído interior (remetendo-se para normas sobre ruído exterior).

Este Decreto-Lei veio a ser revogado pelo Regulamento do Ruído aprovado pelo DL 
292/2000, de 14 de Novembro, actualmente por seu turno também revogado pelo DL 
9/2007, de 17 de Janeiro, que aprovou o Regulamento do Ruído hoje em vigor (objecto da 
Declaração de rectificação 18/2007, de 16 de Março, e alterado pelo DL 278/2007, de 1 
de Agosto) —   ao qual aludiremos infra.

17  André FOLQUE, A Provedoria da Justiça perante o ruído, in Boletim da Ordem dos Advoga-
dos, nº 3, 1993, pp. 28 segs, 28.
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Não se circunscreve, todavia, o regime da prevenção e redução do ruído unicamen-
te a este diploma. A transposição da directiva 2002/94/CE, a que fizemos referência supra, 
obrigou à criação de um sistema de normas complementar, que qualificaríamos como de 
controlo macro, através de instrumentos de planeamento — e com um âmbito limitado 
em função tanto da intensidade do ruído como da densidade populacional. Tal sistema 
encontra-se vertido, a título principal, no DL 146/2006, de 31 de Julho (rectificado pela De-
claração de rectificação 57/2006, de 31 de Agosto).

Para além da base normativa ínsita no Regulamento do Ruído e no DL 146/2006, vários 
outros conjuntos normativos interferem neste domínio. Sem pretensão de exaustividade, 
assinalem-se: em primeira linha, as normas do foro civil, relativas à protecção dos direitos 
de personalidade e às relações de vizinhança —  bem acentuadas pela jurisprudência do 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em casos pioneiros como Lopez Ostra vs Espanha 
(1994) e Moreno Gomez vs Espanha (2004), ou mais recentes, como Deés vs Hungria (2010), 
Grimkovskaya vs Ucrânia (2011) e Bor vs Hungria (2013)18, todos dando por verificada a 
violação do artigo 8 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem; depois, as normas 
sobre avaliação de impacto ambiental, que se integram nos procedimentos autorizativos 
de empreendimentos de maior impacto acústico (cfr. o DL 151-B/2013, de 31 de Outubro, 
alterado pelos DLs 47/2014, de 24 de Março e 179/2015, de 27 de Agosto = RAIA); ainda, as 
normas ínsitas no regime dos espectáculos e divertimentos na via pública, vazadas no DL 
310/2002, de 18 de Dezembro (alterado pelo DL 204/2012, de 29 de Agosto); e os diplomas 
especiais excepcionados pelo nº 4 do artigo 2º do Regulamento do ruído, como os que 
disciplinam o ruído em locais de trabalho (DL 182/2006, de 6 de Setembro) ou os sistemas 
sonoros de alarme (DL 297/99, de 4 de Agosto), por exemplo.

2.1. As “frentes” da luta contra o ruído nas cidades

A Estratégia cidades sustentáveis (aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 
61/2015, de 12 de Agosto)  aponta, no seu 6º  eixo estratégico (ponto C, nº 23), para o ob-
jectivo de “Assegurar a informação atualizada e fidedigna da qualidade do ar e do ruído 
nas cidades, identificando zonas críticas de intervenção e promovendo a conciliação das 
atividades poluidoras com o direito a um ambiente de qualidade para a saúde humana, 
os modelos de mobilidade limpa e a melhoria do envelope acústico dos edifícios e espa-
ços públicos”. Por seu turno, o Compromisso para o Crescimento Verde (2015) inclui no seu 
ponto 3.8., dedicado às Cidades e Território, o objectivo de redução do ruído através da 
elaboração de planos municipais e intermunicipais (p. 102)19. A minimização de fontes de 
ruído constitui, inequivocamente, uma missão da Administração com vista ao incremento 
do bem estar e da saúde das populações.

18  Todos disponíveis em http://hudoc.echr.coe.int

19  Disponível em http://www.crescimentoverde.gov.pt/wp-content/uploads/2014/10/Cresci-
mentoVerde_dig.pdf
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Segundo dados (de Fevereiro de 2016) da Agência Portuguesa de Ambiente20, 
só Lisboa e Oeiras entregaram os Planos Estratégicos de ruído impostos pela legisla-
ção, europeia e nacional, estando em falta Amadora, Odivelas, Porto e Matosinhos; 
e só Lisboa elaborou e aprovou o Plano de acção respectivo. Quanto às infraestrutu-
ras de transporte aéreo, os dois maiores aeroportos, de Lisboa e Porto, já entregaram 
os Planos Estratégicos; porém, no plano do sector ferroviário, das treze infraestruturas 
obrigadas a elaborar tais plano, só seis o fizeram; e no plano rodoviário verifica-se 
identicamente défice de cumprimento: das centro e trinta entidades vinculadas à 
elaboração do Plano Estratégico, só setenta o fizeram. Finalmente, no tocante aos 
Planos de acção, nos transportes foram aprovados dois dos aeroportos e quatro das 
rodovias – A22, IP3 Mortágua-Raiva, IP3 Raiva-Coimbra e EN223.

Tendo em conta a legislação mencionada no ponto anterior e considerando que a 
nossa atenção incide sobre o ruído na cidade — ou seja, em aglomerados populacionais 
de dimensão significativa —, diríamos que são de considerar cinco  “frentes” na luta con-
tra o ruído, em todas elas se assinalando competência das autoridades públicas, a títulos 
preventivo e sucessivo, em maior ou menor grau:

> um controlo macro, no quadro do DL 146/2007 e do Regulamento do Ruído, ao 
nível do planeamento urbanístico e da gestão de infraestruturas, incorporando as condi-
cionantes plasmadas nos planos estratégicos de ruído, nos mapas de ruído e nos planos 
de acção com vista à sua redução — ou seja, um controlo efectuado, de uma banda, 
durante os procedimentos de licenciamento das edificações, os quais remetem hoje, em 
regra, para a autoresponsabilização dos construtores através de declarações de respon-
sabilidade21, e de licenciamento de grandes empreendimentos; e, de outra banda, pelas 
entidades responsáveis pela elaboração dos planos de ruído, ou seja, Municípios e con-
cessionárias gestoras das infraestruturas, no sentido da actualização dos planos. Este con-
trolo incide sobre “zonas que incluam usos habitacionais, escolares, hospitalares ou simi-
lares, espaços de lazer, em zonas tranquilas de uma aglomeração22, em zonas tranquilas 
em campo aberto e noutras zonas cujo uso seja sensível ao ruído que seja produzido nas 
aglomerações ou por grandes infra-estruturas de transporte rodoviário, ferroviário ou aé-
reo23” (artigo 1º do DL 146/2007); 

20  Podem ser consultados aqui: http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNa-
cional/PlanosReducaoRuido_PlanosAccao/SitePlanosRedRudoFev2016.pdf

21  Cfr. os artigos 12º do Regulamento do ruído, e 10º do DL 555/99, de 16 de Dezembro, com 
última alteração através do DL 214-G/2015, de 2 de Outubro.

22  Nos termos da alínea a) do artigo 3º do DL 146/2007, aglomeração constitui “um município 
com uma população residente superior a 100 000 habitantes e uma densidade populacional igual 
ou superior a 2500 habitantes por quilómetro quadrado”.

23  Nos termos das seguintes alíneas do artigo 3º do DL 146/2007: 
d) «Grande infra-estrutura de transporte aéreo»: o aeroporto civil, identificado pelo Instituto Na-

cional de Aviação Civil, onde se verifiquem mais de 50 000 movimentos por ano, considerando-se 
um movimento uma aterragem ou uma descolagem, salvo os destinados exclusivamente a acções 
de formação em aeronaves ligeiras;

e) «Grande infra-estrutura de transporte ferroviário»: o troço ou troços de uma via férrea regional, 
nacional ou internacional, identificados pelo Instituto Nacional de Transporte Ferroviário, onde se 
verifiquem mais de 30 000 passagens de comboios por ano;
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> um controlo micro sistemático relativamente a edificações e empreendimentos que 
se compreendam nas zonas e tipos indicados no âmbito de aplicação do DL 146/2007 
e no Regulamento do ruído,  que não procurem o licenciamento de construção e sim o 
licenciamento de actividade ou a revisão deste. Se se tratar de actividades ruidosas per-
manentes24, o artigo 13º do Regulamento do ruído, conjugado com o artigo 11º do mesmo 
diploma, teoricamente, obrigam a entidade pública com competência de licenciamento 
a verificar: i) em que tipo de zona vai ser exercida a actividade a licenciar (mista ou sensí-
vel25); ii) se as condições de exercício cumprem os limites de exposição indicados no artigo 
11º; iii) se as condições de exercício se conformam com os “critérios de incomodidade” 
descritos na alínea b) do nº 1 do artigo 13º. Tal controlo é realizado no âmbito do procedi-
mento de avaliação de impacto ambiental (cfr. o Anexo V do RAIA, nºs 1/c) e 5, sobre o 
conteúdo mínimo do estudo de impacto ambiental) e quando este não for aplicável, atra-
vés de uma avaliação acústica apresentada pelo proponente à entidade coordenadora 
do licenciamento — artigo 13º/7, 8 e 9 do Regulamento do ruído.

Quando as actividades a realizar emitirem ruído superior ao permitido, só poderão 
funcionar se adoptarem as medidas de minimização descritas no nº 2 do artigo 13º citado, 
a determinar pela entidade coordenadora do licenciamento, nos termos das condicio-
nantes apuradas em sede de avaliação de impacto ambiental ou da avaliação acústica 
apresentada pelo proponente. A infracção destas normas autorizativas pode gerar a apli-
cação de uma contra-ordenação grave, nos termos das alíneas b) e c) do nº 2 do artigo 
28º do Regulamento do ruído.

Deve sublinhar-se, no entanto, e isto explica a utilização que acima fizemos do ad-
vérbio “teoricamente”, que a liberalização de inúmeros procedimentos autorizativos de 
actividades comerciais, ou seja, a sua desadministrativização pela via do licenciamento 
zero (de acordo com o DL 48/2011, de 1 de Abril: sujeição a mera comunicação prévia, 
nos termos do artigo 2º/1), remete para um controlo a posteriori a verificação da sujeição 
de tais actividades aos condicionamentos aplicáveis;

> um controlo micro sistemático relativamente a edificações e emprendimentos que 
se não compreendam nas zonas e tipos indicados no âmbito de aplicação do DL 146/2007 

f) «Grande infra-estrutura de transporte rodoviário»: o troço ou troços de uma estrada municipal, 
regional, nacional ou internacional, identificados por um município ou pela EP—Estradas de Portu-
gal, E. P. E., onde se verifiquem mais de três milhões de passagens de veículos por ano”.

24  Que são, nos termos do artigo 3º/a), as actividades desenvolvidas com carácter permanen-
te, ainda que sazonal, que produzam ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou perma-
neça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de 
estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços”.

25  Cfr. o artigo 3º:
     “v) 'Zona mista': a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupa-

ção seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona 
sensível;

      x) 'Zona sensível': a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, 
existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas 
a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e 
outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno”.
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e no Regulamento do ruído, os quais possam causar impactos (sonoros) significativos, ou 
que excedam em 5dB(A) os limites fixados no nº 3 do artigo 11º do Regulamento do ruído, 
por aplicação a contrario sensu do nº 7/b) do artigo 12º do mesmo Regulamento. Este 
controlo pode ser feito tanto no licenciamento da edificação, como no licenciamento da 
actividade, se for permanentemente ruidosa, nos termos do artigo anterior (embora con-
siderando os limites prescritos no nº 7 do artigo 11º);

> um controlo micro pontual relativamente a actividades ruidosas temporárias, de-
senvolvidas a título excepcional e devidamente justificado na proximidade dos locais in-
dicados no artigo 14º do Regulamento do ruído26, efectivado através da emissão de uma 
licença especial de ruído, nos termos do artigo 15º do mesmo Regulamento. A este res-
peito, cumpre deixar três notas: 

i) as actividades promovidas pelo município não necessitam de licença — mas isso 
não as exime de respeitar os limites de exposição acústica (artigo 15º/7/a) do Regulamento 
do ruído) —, nem tão pouco a reclamam as actividades de conservação e manutenção 
ferroviária (artigo 15º/7/b) do Regulamento do ruído); além disso, existem casos em que os 
limites podem ser dispensados, pelo município ou por membros do Governo, atendendo 
a razões técnicas, ou sócio-económicas (cfr. os nºs 8 e 9 do artigo 15º do Regulamento do 
ruído);

ii) as obras no interior dos edifícios só podem ser realizadas em dias úteis entre as 8H e 
as 20H e não estão sujeitas a licença especial de ruído (artigo 16º/1 do Regulamento do 
ruído); 

iii) os trabalhos em espaço público ou obras privadas que devam ser realizados com 
carácter urgente não estão sujeitos a limitação horária ou diária (artigo 17º do Regulamento 
do ruído).

Realce-se ainda que os espectáculos de natureza desportiva e os divertimentos em 
espaço público se regem, complementarmente, pelo disposto no DL 310/2002, de 18 de 
Dezembro, estando sujeitos a licença especial de ruído. Os artigos 30º a 33º deste diploma 
consagram várias limitações adicionais (horárias) mas também várias extensões (v.g., no 
caso de festas tradicionais, que podem decorrer continuamente, salvo em proximidade a 
hospitais e similares), devendo em todo o caso a realização dos eventos ruidosos ser sujeita 
a uma licença especial de ruído, nos termos do artigo 32º/2 do DL 310/2002 (e do artigo 15º 
do Regulamento do ruído). 

O DL 310/2002 contém ainda uma norma ambígua relativa a equipamentos “emis-
sores, amplificadores e outros aparelhos sonoros que projectem sons para as vias e demais 
lugares públicos, incluindo sinais horários”, na medida em que sujeita o seu funcionamento 
a licença especial de ruído e a condicionamento horário específico (entre as 09H e as 
22H), no nº 2 do artigo 30º; porém — e daí resulta a ambiguidade —, o DL 310/2002 esta-
belece em seguida, no mesmo artigo 30º/3/b), que “São proibidas as emissões despropor-

26  Edifícios de habitação (aos Sábados, Domingos e feriados e em dias úteis, das 20H às 8H), 
escolas (no horário de funcionamento), hospitais e estabelecimentos similares.
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cionalmente ruidosas que não cumpram os limites estabelecidos no Regulamento Geral 
do Ruído”. Esta “contra-norma” faz despontar, salvo melhor opinião, a dúvida de saber 
se o parâmetro é o limite constante da licença especial de ruído ou algum outro aferido 
casuisticamente...;

> um controlo micro casuístico, que pode ocorrer relativamente a qualquer edifício, 
infraestrutura ou actividade onde se verifiquem emissões acústicas  incómodas, temporári-
os ou permanentes, através de denúncia às autoridades competentes, com vista à instau-
ração de um procedimento contraordenacional nos termos da lei da contraordenações 
ambientais (Lei 50/2006, de 29 de Agosto, alterada e republicada pela Lei 114/2015, de 28 
de Agosto), passível de aplicação de medidas cautelares, coimas e sanções acessórias, 
conforme o previsto nos artigos 27º a 30º do Regulamento do ruído. As medições ne-
cessárias à aferição das infracções são realizadas por entidades acreditadas, nos termos 
do artigo 34º do mesmo Regulamento. 

Realce-se que a violação das normas do Regulamento do ruído pode gerar a respon-
sabilidade contraordenacional a que se fez referência, mas também penal  — se configu-
rar um crime de poluição sonora, nos termos do artigo 279º/1 e 6 do Código Penal —, e 
civil.

2.1.1. O Relatório da Provedoria de Justiça “Boas práticas no controlo municipal 
do ruído”, de 2013

O Relatório “Boas práticas no controlo municipal do ruído”, publicado pela Provedoria 
de Justiça em 201327, resultou da análise dos contributos recolhidos na consulta pública 
que teve lugar entre Novembro e Dezembro de 2012, promovida pela Provedoria e na 
qual participaram 244 municípios. O relevo das suas conclusões para aferir da eficácia 
prática do quadro legislativo vigente em sede de controlo do ruído justifica que lhe dedi-
quemos um ponto autónomo neste texto.

O Relatório parte da asserção de que o controlo do ruído, muito embora possa revestir 
uma inequívoca dimensão privada, é sobretudo uma questão de ordem e saúde públicas. 
Uma das preocupações mais reiteradamente manifestadas no Relatório prende-se com 
a liberalização do controlo das emissões sonoras num momento prévio, de licenciamento 
da actividade, por força do regime do licenciamento zero, que deve forçosamente ser 
contrabalançado com um eficaz controlo a posteriori.

Dos resultados do inquérito realizado, no qual se conclui que “o exercício das atribui-
ções públicas em matéria de ruído deixa muito a desejar”28 (p. 35), a Provedoria de Justiça 
conclui que conviria colmatar determinadas falhas operativas e regulatórias, a saber:

27  Disponível em 
http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Boas_praticas_municipal_ruido.pdf
28  “Boas práticas no controlo municipal do ruído”, p. 35.

Voltar ao índice



O AMBIENTE & A CIDADE 86

> evitar a proliferação de licenças especiais de ruído “em branco”, sem especifica-
ção de condições particulares que efectivamente controlem as emissões excessivas, bem 
assim como combatendo a sua utilização abusiva, densificando assim o disposto nos arti-
gos 15º e 25º/2 do Regulamento do ruído29. Seria mesmo de ponderar a “contingentação” 
de actividades especialmente ruidosas, “estabelecendo um limite por eventual referência 
a localização do evento e sua natureza e ao seu promotor. Isto de modo a não sacrificar 
sistematicamente os moradores vizinhos de locais privilegiados para grandes concentra-
ções ruidosas”30 (p. 18). Seria recomendável a comunicação da emissão das licenças es-
peciais de ruído às autoridades policiais, com vista à colaboração destas na identificação 
de situações ilícitas; 

> atribuir à Polícia de Segurança Pública, à Guarda Nacional Republicana e às polí-
cias municipais meios que lhes permitam constatar, in situ e “em flagrante”, a intensidade 
de emissões sonoras reputadas excessivas e, caso se justifique, suspendê-las de imediato 
–  sobretudo quando detectadas durante a noite;

> tendo em conta a exiguidade dos instrumentos de medição e o pessoal com forma-
ção para lidar com eles, deve privilegiar-se o controlo de ruído especialmente incómodo, 
partindo do princípio de que a vida em sociedade acarreta, por essência, algum grau de 
distúrbio sonoro. A dotação de meios técnicos que permita efectuar medições, bem como 
a formação de pessoal especializado na sua utilização, constituem “prioridade absoluta” 
para os municípios que queiram levar o controlo do ruído a sério (com eventual partilha de 
meios entre municípios próximos);

> o pedido de medição deve ser suportado por quem lucra com a actividade  ruido-
sa31 e não por quem se queixa – sendo certo que, para desincentivar denúncias abusivas, 
poder-se-ia pensar em instituir uma espécie de multa por queixa de má-fé. Cumpre por 
isso reduzir o valor de certas taxas impostas pelos municípios a quem pretende promover o 
controlo, ou mesmo eliminá-las, uma vez que tal prática pode redundar, na prática, na im-
possibilidade de exercício de um direito de personalidade (direito à integridade psíquica), 
além de se afigurar contrário ao princípio do poluidor-pagador;

> no que tange o ruído doméstico, a garantia de inviolabilidade do domicílio constitui 
um sério óbice ao seu controlo. Por isso se deve incentivar o recurso à mediação, como o 
fez a Câmara Municipal de Matosinhos, ao criar um gabinete de mediação de conflitos 
entre vizinhos, que se ocupa, entre outros, de conflitos que envolvam queixas por ruído;

> seria conveniente harmonizar o período em que não deve haver ruído na via públi-
ca, maxime na proximidade de habitações, uma vez que do Regulamento do ruído resulta 

29  Cfr. a descrição de algumas práticas adoptadas por certos municípios para o incremento 
do controlo das actividades ruidosas temporárias descritas no ponto 39 do Relatório “Boas práticas 
no controlo municipal do ruído”, pp. 16-17.

30  “Boas práticas no controlo municipal do ruído”, p. 18. O Relatório sugere mesmo a fixação 
de quotas anuais de ruído em certas zonas mais “martirizadas”, à semelhança do que sucede na 
Holanda – p. 40.

31  Por exemplo, como se sugere no Relatório, fazendo o responsável pela actividade ruidosa 
suportar a primeira medição na sequência de queixa – p. 39.
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uma baliza temporal – proibição entre as 20H00 e as 08H00 (artigos 14º e 15º) –, e do regime 
dos espectáculos e divertimentos em lugares públicos resultam duas outras – proibição de 
actuação de bandas de música das 00H00 às 09H00;  admissão de sinais e amplificadores 
sonoros apenas entre  09H00 e 22H00 (artigo 30º/ 1 e 2 do DL 310/2002) -, multiplicação que 
causa confusão.

2.2. As vinculações à legislação do ruído - casos da vida

Como se observou, a luta contra o ruído é primacialmente uma questão de saúde 
e ordem públicas. Essa abordagem não isenta, evidentemente, os sujeitos privados que, 
com as suas actividades quotidianas, domésticas ou comerciais, pessoais ou profissionais, 
causem ruído de níveis intoleráveis, de vinculações perante terceiros (maxime, a título de 
responsabilidade civil), como se pode constatar pelos arestos que seleccionadamente se 
referem em seguida.

2.2.1. Entre privados

O ruído privado e muito concretamente o doméstico, apesar de, em regra, ser o 
mais convivial, pode por vezes tornar-se o mais incómodo, em razão da sua localização e 
agressividade. Conseguir a imputação de responsabilidade a privados por ruídos domésti-
cos pode, no entanto, constituir uma tarefa hercúlea, dadas, por um lado, as dificuldades 
de medição em domicílio sem o consentimento do residente e, por outro lado, a sua des-
continuidade e aleatoriedade. À primeira vista, a ilicitude implicaria a produção de ruído 
acima dos níveis toleráveis (cfr. os artigos 21º, 11º e 13º/1/b) do Regulamento do Ruído), 
mas, pelo menos em alguns casos, a contextualização do incómodo “apenas” a partir da 
constância de sons lesivos da tranquilidade transforma estes casos, ao cabo e ao resto, em 
exemplos de abuso de direito nas relações de vizinhança.

Assim, no acórdão do Tribunal de Relação de Lisboa, de 28 de Junho de 2007 (proc. 
1692/2007-8), no qual estava a causa a perturbação causada por cerca de 30 cães reti-
dos num canil clandestino instalado num logradouro de um prédio de habitação, o Tribu-
nal frisou (no consid. 10 e remetendo para jurisprudência anterior) que 

“A ilicitude dum comportamento ruidoso que prejudique o repouso, a tranquilidade 
e o sono de terceiros está no facto de, injustificadamente e para além dos limites do 
socialmente tolerável, lesar tais baluartes da integridade pessoal. A ilicitude, nesta per-
spectiva, dispensa a aferição do nível do ruído por padrões legais estabelecidos”. 

Na mesma linha, o acórdão da mesma Relação, de 7 de Fevereiro de 2008 (proc. 
9061/2007-8), mandou desligar dois aparelhos de ar condicionado instalados numa frac-
ção habitacional em virtude de o ruído provocado, ainda que se verificasse ficar aquém 
do limite legal de suportabilidade para os residentes das fracções contíguas, se revelar 
altamente perturbador da tranquilidade destes. Como o Tribunal teve oportunidade de 
ressaltar,

Voltar ao índice



O AMBIENTE & A CIDADE 88

“13. Não importa que o ruído em concreto fique aquém do que a legislação fixa 
- o que nem sequer está provado - pois é em função das condições concretas que 
importa determinar se um nível de ruído é ou não agressivo. 

14. É de senso comum que certos ruídos gerais, os ruídos próprios de uma cidade, 
são muitas vezes pouco significativos em termos de incómodo pessoal precisamente 
porque não se evidenciam, não se fixam continuamente, impedindo que quem os 
escuta deles se possa alhear. Todos sabemos como o simples ruído de gotas de água 
a cair uma a uma no silêncio da noite se pode tornar absolutamente insuportável. 

15. Ora, no caso, o que importa é o grave incómodo causado pelo sistema de 
ar condicionado que os ora recorrentes instalaram numa zona do prédio - o saguão 
para o qual deitam os quartos - que é zona silenciosa, causando, assim, o ruído da 
aparelhagem um incómodo muitíssimo maior do que seria causado se ela tivesse sido 
colocada em fachada do imóvel virada para a via pública” (realçado nosso). 

Particularmente ilustrativa da lógica do combate ao ruído excessivo através da fi-
gura do abuso de direito é a decisão prolatada pela Relação de Lisboa no acórdão de 
15 de Janeiro de 2008 (proc. 10787/2006-1), no qual se analisou o caso de uma fracção 
habitacional afecta a um uso comercial particularmente ruidoso, sobretudo no perío-
do nocturno: um clube de striptease. O Tribunal descartou a aplicação do regime dos 
espectáculos, uma vez que a actividade não estaria licenciada, mas antes sustentou a 
decisão de mandar cessar tais actividades no desvio de uso (habitacional) de fracção 
(para uso comercial) conjugadamente com violação de direitos de personalidade dos 
vizinhos. Julgamento em idênticos parâmetros resulta do acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça de 1 de Março de 2016 (proc. 1219/11.4TVLSB.L1.S1), no qual se atendeu a 
queixa de vizinhos de um prédio no qual funcionava um alojamento local em cujo ter-
raço funcionava uma esplanada para uso de hóspedes e terceiros, produzindo ruído 
abundante. O Supremo obtemperou que

“Em síntese, poderemos assentar que para que uma pessoa, dona de um prédio 
vizinho se possa opor à emissão de ruídos ou à produção de trepidações e outros factos 
semelhantes provenientes de outro prédio, devem tais emissões importar um prejuízo 
substancial para uso do seu imóvel. Igualmente essa pessoa o poderá fazer, mesmo que 
as emissões não impliquem um prejuízo substancial para esse uso, quando tais emissões 
resultem da utilização anormal do prédio donde provêm.

  A utilização anormal do prédio “depende do seu destino económico, que deve 
ser apreciado objectivamente e em relação a cada caso … é seguro que a utilização 
normal do prédio depende, sempre, em alguma medida, das condições e dos usos 
locais” (…).

No caso vertente, segundo cremos, deve ser, desde logo, colocada a hipótese de 
uso anormal do prédio, porque se provou que o espaço tem vindo a ser utilizado como 
esplanada, ou seja, local onde os hóspedes do estabelecimento tomam o pequeno-
almoço, bebem bebidas alcoólicas, tocam guitarra, riem-se, divertem-se, onde per-
manecem a apanhar banhos de sol e onde se organizam festas. A utilização de um ter-
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raço de um imóvel, é compatível com o acesso para aí se usufruir de vistas, sol e outras 
utilidades, mas já escapa ao seu normal ou comum uso o seu aproveitamento como 
esplanada com os contornos mencionados, atendendo que se trata de um prédio inte-
grado em zona habitacional”.

  Um outro caso que julgamos dever integrar esta selecção demonstra que, mo-
vimentando-nos no âmbito dos conflitos de direitos (de personalidade; de iniciativa 
económica; de propriedade), podem encontrar-se soluções harmoniosas, permitindo 
salvaguardar o exercício de posições jurídicas prima facie antagónicas. Veja-se o caso 
apreciado pelo Tribunal da Relação de Lisboa, datado de 9 de Fevereiro de 2012 (proc. 
2288/11.2TVLSB-B.L1-6), que opôs os donos de uma cervejaria aos residentes numa frac-
ção habitacional em razão do funcionamento de maquinaria cujo ruído prejudicava a 
tranquilidade daqueles: a sentença conseguiu conciliar os interesses, comprometendo-
-se os donos da cervejaria a desligar os equipamentos ruidosos entre as 22H/10H e man-
tendo a janela das traseiras do estabelecimento fechada enquanto eles estivessem a 
funcionar.

Inconciliáveis foram considerados os interesses dos proprietários de uma quinta de 
criação de cavalos, de um lado, e os da empresa exploradora de um parque eólico situ-
ado em terreno contíguo, de outro lado. No Acórdão prolatado em 11 de Setembro de 
2012 (proc. 2209/08.0TBTVD.L1-1), a Relação de Lisboa condenou os donos do parque eó-
lico a indemnizar os autores em razão da lesão de direitos de personalidade, bem como a 
desligar os quatro aerogeradores mais directamente relacionados com os níveis de ruído 
emitido. Neste caso, as medições efectuadas atestavam a produção de níveis de ruído 
superiores aos toleráveis, os quais provocaram doença vibroacústica no autor, bem assim 
como alterações no comportamento dos cavalos. 

Esta decisão foi confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça, em acordão de 20 de 
Maio de 2013, no qual se destacou que o resultado – drástico - deste balancing process, se 
sustentou na absoluta impossibilidade de conciliação do direito à integridade psíquica dos 
autores com a actividade, de interesse público, da ré. Na síntese do Alto Tribunal: 

“VII. Embora o direito à integridade pessoal não seja em absoluto um direito 
imune a quaisquer limitações, em caso de conflito de direitos, designadamente com 
o de desenvolvimento de uma actividade que actua na realização de um interesse 
público – como é o da indústria geradora de energia limpa, a prevalência a que 
alude o art. 335.º do CC poderá impor ao seu titular limitações (sacrifícios que terá de 
suportar em nome do bem comum) apenas compensáveis monetariamente.

VIII - Se ficou provado que é possível (i) programar os aerogeradores para, em 
determinadas condições de vento mais propícias a gerar níveis de ruído mais intensos, 
reduzirem ou suspenderem a sua actividade, (ii) programar os aerogeradores para 
ajustarem as respectivas pás para posições menos agressivas em termos aerodinâmi-
cos, (iii) reforçar o isolamento acústico dos equipamentos, caso se trate de um ruído 
gerado pelo funcionamento das turbinas ou (iv) suspender o funcionamento a de-
terminadas horas/períodos do dia e que (v) o autor vive e trabalha a tempo inteiro 
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na quinta e que a 2ª autora é doméstica (ou seja, trabalha em casa), (vi) que a vida 
social da família é passada numa quinta (contígua ao terreno em que se encontram 
implantados os aerogeradores) e (vii) que os dois filhos menores estudam na quinta, 
fora do horário escolar – a significar que a exposição ao ruído, em consequência da 
actividade dos aerogeradores, acontece não só durante a noite, mas também du-
rante o dia, causando problemas de sono à noite, mas constituindo um perturbado 
viver durante todo o dia, causando os ruídos e sombras intermitentes e um desgaste 
físico e psíquico também durante o dia na pessoa dos autores, resulta clara a pre-
valência dos direitos de personalidade, sendo de ordenar a cessação da actividade 
(…)”.

Já no plano da responsabilidade com expressão pecuniária, o acórdão da Rela-
ção de Guimarães de 17 de Maio de 2012 (proc. 1357/05.2TBPTL.G1) condenou uma 
empresa de construção (de um troço de autoestrada) no pagamento de 10.000€ a 
cada um dos dois cônjuges residentes numa casa contígua ao local da obra pelos 
danos sofridos ao longo de dois anos de duração da empreitada. A empresa tentou 
furtar-se à imputação alegando, entre outros argumentos, ter desenvolvido trabalhos 
ao abrigo de uma licença especial de ruído (cujas condições de minimização, nomea-
damente colocação de barreiras de protecção acústica, não cumpriu). Porém, o Tribu-
nal concluiu inequivocamente que 

“A provocação de ruídos e trepidação junto à casa de habitação dos AA., por 
via de trabalhos de construção de uma auto-estrada, com maquinaria, ao longo 
de dois anos, afectando o direito ao sossego, ao repouso (diurno e nocturno) e ao 
sono daqueles e causando-lhes desgaste físico e psíquico (perturbações de ansie-
dade, alterações de comportamento, stress, irritação), merecem a tutela do direito 
e são indemnizáveis a título de danos não patrimoniais”. 

Um paralelo interessante pode ser feito entre este caso e um outro, também envol-
vendo ruído proveniente da circulação rodoviária numa autoestrada construída em zona 
contígua à propriedade dos autores, no âmbito do qual o Supremo Tribunal de Justiça 
considerou que há ruídos inerentes ao grau civilizacional em que vivemos que devem ser 
suportados por todos — logo, não indemnizáveis —, desde que não atinjam patamares 
de intolerabilidade32. O Alto Tribunal vincou, no entanto, que as medidas de minimização 
possíveis devem ser sempre implementadas33:

“A qualidade de vida do homem, no seu relacionamento com a natureza, tem 
que ser socialmente englobada numa teia de relações, de forma que não pode ser 

32  Veja-se ainda uma situação de desvalorização de parte de um prédio para construção de 
um troço de autoestrada, no âmbito do qual o Supremo Tribunal de Justiça afirmou que “os prejuízos 
resultantes de desvalorização da parte sobrante de um prédio objecto de expropriação, para con-
strução de uma auto-estrada, por perda de qualidade ambiental – perda de vistas e luz e ruído 
produzido pelo tráfego rodoviário – não são indemnizáveis ao abrigo do disposto no (…) Código das 
Expropriações, vale dizer, no próprio processo de expropriação” — acórdão do STJ de 9 de Julho de 
2014 (proc. 2053/07.1TBFAF.G1.S1).

33  No mesmo sentido, ver o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 6 de Julho de 2006 
(proc. 0259/06).
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delineada em termos absolutos – estilo, nasci neste meio e até ao fim da minha vida 
tenho direito a que esse meio se conserve – mas em termos relativos – estilo, nasci 
neste meio e ele, sem prejuízo dos meus direitos fundamentais, pode ser alterado em 
vista do desenvolvimento da sociedade de que faço parte. 

Sendo assim, entendemos que a simples audição do ruído provocado pela cir-
culação de veículos numa estrada, nos termos em que foi dada como provada – ou 
seja, sem impossibilitar o repouso, a tranquilidade e o descanso dos autores e do 
seu agregado familiar - não pode ser tida como afetando a sua qualidade de vida, 
qualidade esta delineada nos termos acima referidos, não havendo, assim, qualquer 
violação desse direito e não se justificando, pois, o estabelecimento de qualquer in-
demnização por esse facto.

Entendemos, no entanto, que a delimitação feita sobre a qualidade de vida a 
que os autores têm direito não impede que a limitação a ela inerente não possa ser 
minorada através de medidas que possam ser consideradas razoáveis para o efeito.

Na verdade e dentro deste critério de razoabilidade, não pode deixar de se 
considerar que a construção de barreiras acústicas pode minorar, senão até evitar, 
que os ruídos provenientes da circulação rodoviária sejam audíveis na moradia dos 
autores.

É o que, como se sabe, acontece em muitos locais nas autoestradas.

Assim, entendemos que a necessidade da limitação atrás referida se compa-
gina com a possibilidade de, através da construção das ditas barreiras, se atenuar 
aquela limitação (….).”

2.2.2. Entre particulares e entidades públicas

No âmbito da tarefa pública de realização de acções de protecção, normativas ou 
materiais, contra o ruído, podemos encontrar casos de vária ordem na jurisprudência, que 
se traduzem, na sua maior parte, em condenações de entidades públicas em obrigações 
de fazer ou de fazer-fazer.

Assim, em razão de autorizações concedidas a privados, no acórdão do Supremo 
Tribunal Administrativo (=STA) de 19 de Maio de 2005 (proc. 0108/04), confirmou-se a anula-
ção de uma licença de instalação de um campo de tiro a menos de 800 metros (distância 
mínima a respeitar) de uma casa de habitação, em razão da exposição ao ruído em que 
a colocaria. Num outro aresto, mais recente (datado de 23 de Novembro de 2010, proc. 
0552/10), o STA condenou o Município de Loulé a anular uma licença especial de ruído 
que concedia a um privado a possibilidade de desenvolver trabalhos de construção aos 
Sábados numa zona com interesse turístico, sem especificar as medidas de prevenção e 
redução do ruído que deveriam ser adoptadas para mitigar os incómodos. Nas palavras 
de síntese do Alto Tribunal:

Voltar ao índice



O AMBIENTE & A CIDADE 92

“III – A obrigatoriedade de menção das «medidas de prevenção e de redução 
do ruído provocado pela actividade», prevista no nº 4 do art. 9º Regulamento Geral 
do Ruído, aprovado pelo DL nº 292/2000, de 14 de Novembro, só existe se forem ne-
cessárias quaisquer medidas, pois o princípio constitucional da proporcionalidade, 
que a Administração deve observar em toda a sua actividade (arts. 266º, nº 2, da 
CRP), proíbe que as decisões da Administração que imponham limitações ao exercí-
cio de actividades que não sejam necessárias em face dos objectivos que se visam.

IV – Mas, a obrigatoriedade de mencionar as medidas de prevenção e redução 
de ruído prevista naquela alínea d) do nº 4 do art. 9º tem ínsita uma presunção legal 
de que tais medidas são, em regra, necessárias, pelo que a não imposição de medi-
das de prevenção e redução do ruído em actos de licenciamento dos tipos referidos 
naquela norma, só poderá ter lugar excepcionalmente, dependendo a legalidade 
do acto que não as imponha da comprovação da desnecessidade de as impor, no 
caso concreto.

V – Assim, por força daquela presunção legal de que é necessário, em regra, 
impor ao titular da licença a observância de medidas de prevenção e redução de 
ruído, o ónus da prova da desnecessidade da sua adopção recai sobre a entidade 
licenciadora”. 

A minimização de ruído produzido na utilização de infraestruturas de serviço público – 
vias rodoviárias; transporte ferroviário – cabe, por seu turno, às concessionárias, sob pena 
de omissão culposa. O Acórdão da Relação de Lisboa de 19 de Março de 2002 (proc. 
00128977) frisa que  

“I - Nos direitos da personalidade incluem-se os direitos ao repouso, ao descanso, 
ao sono e ao sossego, bem como a um ambiente de vida humano, sadio e ecologi-
camente equilibrado. 

II - Os ruídos causados pela poluição sonora, com origem na circulação rodoviária 
poderão causar incómodos insuportáveis, sobretudo no que tange às pessoas que 
vivem junto ou próximo dos locais onde passam auto-estradas. 

III - A protecção dos direitos da personalidade, neste caso, passa pela coloca-
ção de barreiras acústicas nas zonas habitacionais”. 

Curioso foi o caso recorrido para o TCA-Sul e decidido por acórdão de 12 de Março 
de 2009 (proc. 04867/09). Tratou-se de uma situação em que um munícipe pedia a conde-
nação do Município de Tomar na disponibilização da informação relativa ao plano muni-
cipal de ruído através de uma intimação para prestação de informações, acção urgente 
prevista nos artigos 104º segs do CPTA. Acontece que o que se pretendia, na verdade, era 
a condenação do Município na emissão do plano em falta, tendo o meio sido julgado ini-
dóneo para obter a realização de tal desígnio — o aresto refere que o meio idóneo, neste 
caso, seria a acção para condenação na emissão de normas (com sede no artigo 77º do 
CPTA). Deve notar-se que o Tribunal de Justiça da União Europeia teve já oportunidade 
de se pronunciar, no âmbito da protecção da qualidade do ar, sobre o direito à emissão 
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de planos de redução de emissões, previstos na directiva 96/62/CE, do Conselho, de 27 de 
Setembro (relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar), pelo menos sempre que se 
prove que, em determinada zona, as emissões ultrapassam os limites admissíveis34.

Há ainda que referir casos de atribuição de compensação por facto lícito, provando-
-se o dano especial e anormal, no âmbito do controlo do ruído. Veja-se a situação apre-
ciada pelo STA em acórdão de 19 de Dezembro de 2012 (proc. 01101/12), no qual se 
condenou a Estradas de Portugal EP à compensação por dano especial e anormal de 
residentes de uma habitação que, por força da construção de um viaduto, passara a ficar 
exposta a uma intensidade de poluição, atmosférica e sonora, que excede os níveis nor-
mais de incómodo decorrente da vida em sociedade. Ou o caso analisado pelo mesmo 
Tribunal e que lhe mereceu decisão em sentido idêntico (decisão de 10 de Março de 2002, 
proc. 048404), relativo à compensação por facto lícito devida pelo Instituto Estradas de 
Portugal aos residentes em habitação que, devido à construção de uma via rápida, fica-
ram especialmente expostos a ruído e poluição uma vez que a casa ficou a distar menos 
de três metros da infraestrutura. 

34  Acórdão de 25 de Julho de 2008, proc. C-237/07.
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Posse, alojamento, circulação e captura  
de animais em espaço urbano1
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Assistente Convidada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa  
Doutoranda em Ciências Jurídico-Políticas na mesma Faculdade  

Investigadora Associada do Centro de Investigação de Direito Público (CIDP)

1. Animais e ambiente; 2. Posse de animais em espaço urbano; 3. Alojamento de animais 
em espaço urbano; 4. Circulação de animais em espaço urbano; 5. Captura de animais 
em espaço urbano; 6. Conclusão

1. Animais e ambiente

A cidade é, por natureza, um espaço onde se colocam problemas relativamente à 
posse, alojamento, deambulação e captura de animais diferentes daqueles que ocorrem 
em espaço não urbano. Factores como a exiguidade do espaço e os conflitos de vizinhan-
ça daí decorrentes permitem falar de problemas de natureza específica à existência do 
animal na cidade - ainda que alguns dos problemas que serão tratados neste texto pos-
sam, evidentemente, ocorrer também em ambiente rural2.

Tendo em conta o tema da conferência no âmbito da qual foi proferida a interven-
ção agora reduzida a escrito (o Ambiente e a Cidade), a primeira pergunta a que cumpre 
responder, neste âmbito, corresponde a saber se o animal, embora inegavelmente se insi-
ra na cidade, se insere também no ambiente. 

1  O presente texto corresponde à redução a escrito da intervenção proferida na Conferên-
cia “O Ambiente e a Cidade”, a 17.11.2015. Nele se incluem ainda algumas reflexões que decorre-
ram do debate com o público a respeito do tema. Impõe-se uma palavra de agradecimento aos 
organizadores, Professora Doutora Carla amado gomeS e Professor Doutor tiago antuneS, pelo convite 
para participar na mesma.

2  E, em certos casos, sejam mais propícios a ocorrer nesse espaço: pense-se em actividades 
de caça, pesca ou recolha de animais.
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Previamente à resposta a dar a esta questão, cumpre também determinar, quando 
se fala de animais no âmbito desta intervenção, a que animais nos referimos. Ora, em pri-
meira linha, estarão em causa os animais de companhia, no sentido utilizado pela Lei n.º 
69/2014, de 29 de Agosto, que aditou ao Código Penal um novo Título VI, designado «Dos 
crimes contra animais de companhia», nomeadamente no novo artigo 389.º do referido 
Código3:

Artigo 389.º 
(Conceito de animal de companhia)

1 — Para efeitos do disposto neste título, entende-se por animal de companhia 
qualquer animal detido ou destinado a ser detido por seres humanos, designada-
mente no seu lar, para seu entretenimento e companhia.

2 — O disposto no número anterior não se aplica a factos relacionados com a 
utilização de animais para fins de exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, 
assim como não se aplica a factos relacionados com a utilização de animais para fins 
de espetáculo comercial ou outros fins legalmente previstos.

Sendo certo que no amplo espectro dos animais de companhia assumem lugar de 
destaque os mais comuns- cães e gatos – a seu lado podemos encontrar variadas outras 
espécies que se podem encontrar hoje em dia em habitações no espaço urbano (por 
exemplo répteis, anfíbios e aracnídeos mas também outros animais de companhia mais 
“clássicos”, como hamsters, porquinhos da índia ou coelhos). Em relação a estes animais, 
note-se que existe inclusive um conjunto de regras específicas relativas ao alojamento de 
algumas destas espécies no capítulo III do Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de Outubro4 (e 

3  Não obsta à sua utilização o facto de o artigo 389.º referir que o conceito é apenas “para efeitos do disposto 
neste título” (o referido Título VI do Código Penal), porquanto o conceito de animal de companhia aí contido não é 
original, correspondendo ao que decorre do artigo 1.º, n.º 1, da Convenção Europeia para a Protecção de Animais de 
Companhia, aprovada pelo Decreto n.º 13/93, de 13 de Abril, que dispõe que “entende-se por animal de companhia 
qualquer animal possuído ou destinado a ser possuído pelo homem, designadamente em sua casa, para seu entretenimento 
e enquanto companhia”. Apesar das pequenas diferenças de redacção entre o conceito constante do artigo 389.º e o da 
versão portuguesa do texto da Convenção, uma análise das versões inglesa e francesa, que, como é sabido, fazem fé, 
permite comprovar a tendencial identidade dos mesmos (na versão inglesa “By pet animal is meant any animal kept or 
intended to be kept by man in particular in his household for private enjoyment and companionship”; na versão francesa 
“On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, 
pour son agrément et en tant que compagnon”.) Aliás, na nossa opinião, o conceito de animal de companhia constante do 
artigo 389.º do Código Penal apresenta-se como uma melhor tradução da Convenção do que a própria tradução vertida no 
Decreto n.º 13/93, de 13 de Abril. 

O referido conceito de animal de companhia também já era o adoptado pela versão original do 
Decreto-Lei n.º 92/95, de 12 de Setembro (o artigo 8.º dispunha que “Para os efeitos desta lei con-
sidera-se «animal de companhia» qualquer animal detido ou destinado a ser detido pelo homem, 
designadamente no seu lar, para o seu prazer e como companhia”, artigo entretanto alterado 
pela Lei n.º 69/2014, de 29 de Agosto) e pelo Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de Outubro, com as 
suas alterações, que visa precisamente estabelecer as medidas complementares das disposições 
da Convenção Europeia para a Protecção dos Animais de Companhia, regulando o exercício da 
actividade de exploração de alojamentos, independentemente do seu fim, e de venda de animais 
de companhia (artigo 2.º, n.º 1, alínea a) do mesmo).

Podemos consequentemente afirmar que este é o conceito comum adoptado pela legislação 
relevante quando se pretende referir a “animais de companhia”.

4  As denominadas “Normas para os alojamentos de reprodução, criação, manutenção e 
venda de animais de companhia”, contemplando o artigo 25.º disposições gerais sobre instalações 
e, a partir do artigo 26.º, condições particulares para a manutenção de diferentes tipos de animais 
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respectivas alterações), a que voltaremos neste texto.  

Porém, no espaço urbano, assumem também um papel de relevo outras espécies 
cuja função, em concreto, não é a de serem animais de companhia – pense-se nos cães 
e gatos errantes (embora relativamente a estes se possa discutir se serão subsumíveis ao 
conceito de animal de companhia5 tal como traçado na recente legislação), nos pombos 
ou nos ratos e ratazanas. 

Sobre a interligação entre o animal (nos termos atrás delineados) e o ambiente, note-
-se que a Constituição da República Portuguesa, no artigo 9.º, alínea e), menciona como 
tarefa do Estado “Proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender 
a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correcto orde-
namento do território”, não contendo o artigo 66.º da Constituição, referente especifica-
mente ao ambiente e qualidade de vida, qualquer menção específica a animais (ou a 
quais os animais que seriam protegidos no quadro deste direito). A este respeito, a posição 
de Carla amado gomeS é expressiva: “Não podemos ocultar que a integração do animal 
neste esquema explicativo nos levanta dúvidas. Se os animais selvagens integram a fauna 
e devem ser considerados bens ambientais naturais [artigos 6.º/f) e 16.º da LBA6 e artigo 
1319.º do Código Civil7] é difícil, em contrapartida, sustentar a dimensão imaterial de um 

de companhia, nomeadamente pequenos roedores e coelhos (artigo 26.º), cães e gatos (artigo 
27.º), aves (artigo 28.º), répteis (artigo 29.º), anfíbios (artigo 30.º) e peixes (artigo 31.º).

5  Cfr. Pedro delgado alveS, “Desenvolvimentos recentes da legislação sobre animais em Por-
tugal: uma breve crónica legislativa”, Animais: Deveres e Direitos (e-book), ICJP, coordenação de 
maria luíSa duarte/Carla amado gomeS, 2015, p. 26, “É particularmente impressivo o problema que 
orbita em torno da inclusão ou não dos animais errantes no conceito. Estando determinado que o 
conceito de animal de companhia aponta quer para os animais “detidos por seres humanos para 
seu entretenimento e companhia”, quer para os animais “destinados a ser detidos”, é sustentável a 
inclusão das espécies de animais tidas por animais de companhia por natureza (pelo menos as mais 
comumente aceites como tais, os cães e os gatos) independentemente de serem efetivamente 
detidos. Ou seja, atos de violência injustificada contra cães e gatos errantes devem igualmente 
poder ser punidos ao abrigo da nova lei. Inversamente, ainda que não enquadrados numa even-
tual categoria implícita de animais de companhia por natureza, outras espécies animais que sejam 
efetivamente detidas nos termos previstos para os animais de companhia (pequenos suínos, roe-
dores, répteis, entre outros) devem igualmente considerar-se incluídos no conceito. Isto é, ele deve 
ter elasticidade suficiente para abarcar quer os denominados animais de companhia por natureza 
(ainda que errantes), quer os animais que preencham os requisitos do conceito plasmado na lei”.

6  Com a entrada em vigor da Lei n.º 19/2004, de 14 de Abril, que aprova as Bases da Políti-
ca do Ambiente e que revogou a anterior Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 11/87, de 07 de Abril), 
podemos encontrar correspondência no artigo 10.º, alínea d), referente às componentes ambien-
tais naturais “A conservação da natureza e da biodiversidade como dimensão fundamental do 
desenvolvimento sustentável impõe a adoção das medidas necessárias para travar a perda da 
biodiversidade, através da preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora no conjunto do 
território nacional, a proteção de zonas vulneráveis, bem como através da rede fundamental de 
áreas protegidas, de importância estratégica neste domínio”.

7  A propósito do qual a autora faz a seguinte ressalva, na nota de rodapé 54, p. 169, “Apesar 
de esta disposição indiciar que os animais selvagens integram a categoria de res nullius, tal conclu-
são esmorece perante o segmento final, que remete a sua “ocupação” para legislação especial. 
Sem embargo de a protecção constitucional e legal do ambiente não implicar forçosamente a 
subtracção de todos os animais selvagens à categoria de coisas livremente apropriáveis (porque 
sem dono), a valorização dos recursos ambientais exige a submissão da sua captura a regras de 
gestão racional [cfr. o artigo 66.º/2/d) da CRP]. Nas palavras de J.M. Sérvulo Correia, “aquilo que 
era até há algumas décadas fundamentalmente olhado pelo ordenamento jurídico como mero 
objecto da actividade cinegética, passou a ser encarado como um valor ambiental em si próprio, 
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animal de companhia, no que concerne à possibilidade da fruição das suas qualidades 
pela colectividade, bem como ao seu contributo para o equilíbrio do ecossistema. O esta-
tuto do animal doméstico (de companhia ou de criação), não deve ser o de uma simples 
coisa móvel (um “semovente”, na formulação de menezeS Cordeiro) na plena disponibili-
dade do seu dono. (…) Enfim, a natureza jurídica do animal doméstico andará entre um 
estatuto diferenciado de coisa e um estatuto de bem natural, uma vez que nem se trata 
de um objecto inanimado (ao qual quadraria a qualificação como “coisa”), nem pode 
ser encarado como um bem natural cujas qualidades são susceptíveis de fruição colecti-
va (porque fortemente socializado). Tratar-se-á antes de um bem natural atípico”8. Outros 
autores defendem, contudo, uma ligação entre os direitos dos animais (e não apenas os 
selvagens) e o Direito do Ambiente9.  

Talvez a resposta a dar à interligação entre animal e ambiente não possa, pois, ser 
a mesma para todas as diferentes categorias de animais. Com efeito, a par do conceito 
de animais de companhia, podemos encontrar outras categorias de animais. Veja-se, a 
este propósito, que o já mencionado Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de Outubro, alterado 
pela última vez pelo Decreto-Lei n.º 260/2012, de 12 de Dezembro (o qual estabelece as 
normas legais tendentes a pôr em aplicação em Portugal a Convenção Europeia para a 
Protecção dos Animais de Companhia, embora o seu objecto vá para além do estrito ob-
jectivo de complementar as normas da Convenção e definir a autoridade competente e 
o respectivo regime sancionatório) explica, na exposição de motivos, que “a diversidade 
de animais que cabem no âmbito da definição de animais de companhia da Convenção 
em causa, nomeadamente os selvagens que não se encontrem ao abrigo de convenções 
internacionais ou legislação nacional que lhes confiram protecção específica vai, de igual 
sorte, ser aqui contemplada. 

Finalmente as preocupações respeitantes à manutenção de animais de companhia 
que possam vir a ser potencialmente perigosos foram tidas em consideração, em capítulo 
próprio deste diploma, complementando-se, assim, os normativos neste domínio”. Ainda 
que o n.º 2 do artigo 1.º exclua do âmbito de aplicação do diploma as espécies da fauna 
selvagem autóctone e exótica e os seus descendentes criados em cativeiro, que serão 
objecto de regulamentação específica, resulta desta delimitação negativa, bem como 
do artigo 2.º do diploma, uma contraposição clara entre animais de companhia e animais 

protegido pela Constituição e abrangido pelos princípios do Direito do Ambiente em matéria de 
protecção da fauna e dos seus habitats. A própria actividade cinegética deixa de ser encarada 
apenas como um modo lúdico de esforço desportivo e de ocupação de res nullius para ser en-
quadrada sob regras de exploração ordenada de recursos naturais inspiradas pelos princípios da 
sustentabilidade e da conservação da diversidade biológica e genética” - Zonas de caça…, cit., 
p. 776 (v. também, com a mesma conclusão, embora assente em premissas sensivelmente diversas, 
o Voto de Vencido da Conselheira Maria Fernanda Palma ao Acórdão do Tribunal Constitucional 
866/96, cit.)”. 

8  Carla amado gomeS, Risco e Modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de 
protecção do Ambiente, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pp. 169-170.

9  Na doutrina nacional, cfr. antónio Pereira da CoSta, Dos animais: o direito e os direitos, Coim-
bra, Coimbra Editora, 1998, pp. 89 e ss.; Jorge baCelar gouveia, “A prática de tiro aos pombos, a nova 
lei de protecção dos animais e a Constituição portuguesa”, Revista Jurídica do Urbanismo e do 
Ambiente, N.º 13, Junho 2000, pp. 231-296, particularmente pp. 238-243 e JoSé luíS boniFáCio ramoS, “O 
animal: coisa ou tertium genus?”, op. cit., pp. 1087-1089
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selvagens10. Apenas os últimos parecem estar directamente abrangidos no conceito de 
fauna, a ser protegido como parcela do direito ao ambiente.

Ainda assim, relativamente às diferentes categorias de animais indicadas no artigo 2.º, 
todas encontram o seu espaço no meio urbano (ou no “ambiente urbano”), inclusivamen-
te a prevista na alínea b) - pense-se, por exemplo, no caso dos parques zoológicos11 - ain-
da que, de acordo com as considerações expostas, nem todas as categorias de animais 
contempladas no artigo se reconduzam ao conceito de ambiente (assumindo aí lugar de 
destaque novamente os animais referidos na alínea b)12.

10  O referido artigo 2.º procede a uma distinção, para efeitos do diploma, entre:
a) «Animal de companhia» qualquer animal detido ou destinado a ser detido pelo homem, desig-

nadamente no seu lar, para seu entretenimento e companhia; 
b) «Animais selvagens» todos os especímenes das espécies da fauna selvagem autóctone e exó-

tica e seus descendentes criados em cativeiro; 
c) «Animal vadio ou errante» qualquer animal que seja encontrado na via pública ou outros luga-

res públicos fora do controlo e guarda dos respetivos detentores ou relativamente ao qual existam 
fortes indícios de que foi abandonado ou não tem detentor e não esteja identificado; 

d) «Animal potencialmente perigoso» qualquer animal como tal considerado ao abrigo do dis-
posto no Decreto-Lei n.º 315/2009, de 29 de Outubro, que aprova o regime jurídico da criação, 
reprodução e detenção de animais perigosos e potencialmente perigosos, enquanto animais de 
companhia.

11  Cfr. alexandra leitão, “Os espectáculos e outras formas de exibição de animais”, Direito (do) 
Animal, Lisboa, Almedina, 2016, pp. 15-40.  

12  Sobretudo atendendo a uma perspectiva ecologista, assente na necessidade de preservar 
recursos naturais: Note-se que a própria Lei n.º 92/95, de 12 de Setembro, referente à “protecção 
aos animais”, é muito mais ampla, mencionando apenas no n.º 4 do n.º 1 que “As espécies de 
animais em perigo de extinção serão objecto de medidas de protecção, nomeadamente para 
preservação dos ecossistemas em que se enquadram”, mas tratando, com maior detalhe, aspectos 
como maus-tratos, comércio e espectáculos com animais ou ainda a eliminação e identificação 
de animais pelas câmaras municipais.

A assimilação apenas dos animais selvagens ao conceito de ambiente é, aliás, a perspectiva 
seguida pela maioria dos manuais de Direito do Ambiente, que se centra sobretudo nos animais 
selvagens e na protecção da fauna e flora enquanto forma de preservação das espécies no qua-
dro da biodiversidade e ecossistemas. A esse propósito é, por exemplo, estudada a limitação do 
comércio – mas apenas destas espécies - mesmo quando os autores assinalam que os animais do-
mésticos (rectius, de companhia) são, também eles, inegavelmente parte do meio ambiente - cfr. 
por exemplo birnie/boyle, International Law & the Environment, 2.ª edição, New York, Oxford Univer-
sity Press, 2002, sobretudo p. 545 e ss,  bodanSKy/brunnée/hey, The Oxford Handbook of International 
Environmental Law, New York,  Oxford University Press, 2007, e ainda Stuart bell/ donald mCgillivray, 
Environmental law, 6.ª edição, Oxford, Oxford University Press, 2006, nomeadamente p. 797 e ss e 840 
e ss. Na página 8 da obra, é expressamente admitido que a legislação de protecção de consumi-
dores, responsabilidade por produtos defeituosos, legislação sobre saúde e segurança, bem como 
legislação sobre protecção animal não caem no âmbito da obra, embora “sejam frequentemente 
relevantes para resolver questões ambientais”. 

Na doutrina nacional, especificamente sobre a protecção da biodiversidade, entre outros, cfr. o 
e-book No ano internacional da biodiversidade: contributos para o estudo do direito da protecção 
da biodiversidade, Carla amado gomeS (coord.), Lisboa, ICJP-FDUL, 2010, nomeadamente o artigo 
de heloíSa oliveira, “O dano à biodiversidade: conceptualização e reparação”, pp. 53-90 (particu-
larmente p. 61 e ss).

Veja-se ainda, a estre propósito, a posição de Carla amado gomeS, Risco e Modificação do acto 
autorizativo concretizador de deveres de protecção do Ambiente, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, 
pp. 169-170, já referida no corpo do texto. Excepções podem encontrar-se, por exemplo, em SPa-
rWaSSer/engel/voβKuhle, Umweltrecht – Grundzüge des öffentlichen Umweltschutzrechts, 5.ª edição 
aumentada, Heidelberg, C.F. Müller, 2003, nomeadamente p. 287 e ss, relativamente à Tierschut-
zgesetz (sendo de notar que o BGB, no §90a, já não considera os animais como coisas, dispondo 
expressamente que “Os animais não são coisas. São protegidos por legislação especial. São-lhes 
aplicáveis as disposições relativas às coisas, com as modificações necessárias, excepto se for dis-
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No presente texto, como decorre do título da exposição, procuraremos abordar al-
gumas das principais questões em torno da posse, alojamento, circulação e captura de 
animais em espaço urbano, enunciando alguns dos aspectos mais relevantes em torno do 
tema, sem pretensões de exaustividade. 

Um dos principais problemas do estudo da matéria objecto deste texto consiste, pri-
meiramente, na dispersão de normas relevantes por vários diplomas13, impondo-se um es-
forço de síntese e a tentativa de condensar, para mais em uma curta exposição, as dispo-
sições mais relevantes. 

Em relação aos diplomas aplicáveis e que serão referidos ao longo do texto, destaca-
ríamos:

i) a Convenção Europeia para a Protecção dos Animais de Companhia, aprovada 
para ratificação pelo Decreto n.º 13/93, de 13 de Abril

ii) a  Lei n.º 92/95, de 12 de Setembro (Protecção aos animais)

iii) o já referido Decreto-Lei 276/2001, de 17 de Outubro, que criou um quadro normati-
vo de direito interno para assegurar a aplicação da referida Convenção Europeia

iv) o Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de Dezembro, com actualizações, que aprova 
o Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal, na parte em 
que estabelece as regras relativas à posse e detenção de animais susceptíveis à raiva em 
território nacional.

Assumem ainda relevo:

i) a Portaria n.º 421/2004, de 24 de Abril (Regulamento de registo, classificação e licen-
ciamento de cães e gatos) 

ii) o Decreto Lei n.º 47/2007, de 27 de Março (Consagra o direito de acesso das pesso-
as com deficiência acompanhadas de cães de assistência a locais, transportes e estabe-
lecimentos de acesso público)

iii) o Decreto-Lei n.º 315/2009, de 29 de Outubro (Aprova o regime jurídico da deten-
ção de animais perigosos e potencialmente perigosos enquanto animais de companhia)

iv) a Portaria n.º 968/2009, de 26 de Agosto  (Deslocação de animais de companhia 
em transportes públicos)

posto o contrário) ou em miChael KloePFer, Umweltrecht, 3.ª edição, München, Beck, 2004, sobretudo 
p. 120 e seguintes: o autor começa por analisar a alteração à Constituição alemã que consagrou 
no artigo 20a a protecção dos animais como uma das tarefas do Estado, mas dedica toda uma 
secção (pp. 943-979) ao “Tierschutzrecht”, sob vários prismas (não só do ponto de vista de Direito 
Administrativo, mas também de uma perspectiva civilística ou penal), analisando as diferentes fon-
tes aplicáveis (internas, de Direito da União Europeia e de Direito Internacional), com enfoque na 
questão da protecção do bem-estar animal nas suas múltiplas vertentes, abrangendo também a 
questão da criação e comércio de animais (p. 972 e ss). Note-se a constatação, p. 944, que “A re-
lação entre a protecção dos animais e a protecção do ambiente não foi, até agora, esclarecida”.

13  Sendo frequente encontrar menções, mesmo em páginas da especialidade na Internet, a 
disposições entretanto já revogadas. 
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v) o Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de Janeiro (aprova o regime jurídico de acesso 
e exercício de actividades de comércio, serviços e restauração, alterando as regras de 
acesso de animais a estabelecimentos)

vi) determinadas disposições do Código Civil

O texto subsequente abordará cada um dos quatro aspectos do título da interven-
ção, convocando os diplomas anteriores quando se afigurarem relevantes.

2. Posse de animais em espaço urbano

Dado o escopo da intervenção que serviu de base ao presente texto, deter-nos-emos 
sobre as situações mais frequentes de posse de animais em espaço urbano, não contem-
plando para esse efeito a exploração e comércio de animais14 nem actividades de lazer 
passíveis de serem exercidas em ambiente urbano, tais como a columbofilia.

Como é sabido, posse corresponde a um conceito jurídico, definido, nos termos do 
artigo 1251.º do Código Civil, como “o poder que se manifesta quando alguém actua por 
forma correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de outro direito real.”

Especificamente sobre a posse de animais, vem o Decreto n.º 13/93 (que aprova, 
para ratificação, a Convenção Europeia para a Protecção dos Animais de Companhia), 
já mencionado, dispor, no seu artigo 4.º (sob epígrafe “posse”):

1-  Qualquer pessoa que possua um animal de companhia ou que tenha aceitado 
ocupar-se dele deve ser responsável pela sua saúde e pelo seu bem-estar.

2- Qualquer pessoa que possua um animal de companhia ou que dele se ocupe 
deve proporcionar-lhe instalações, cuidados e atenção que tenham em conta as suas 
necessidades etológicas, em conformidade com a sua espécie e raça, e, nomeada-
mente:

a) Fornecer-lhe, em quantidade suficiente, a alimentação e a água adequadas;

b) Dar-lhe possibilidades de exercício adequado;

c) Tomar todas as medidas razoáveis para não o deixar fugir;

3- Um animal não deve ser possuído como animal de companhia se:

a) As condições referidas no anterior n.º 2 não forem preenchidas; ou 

b) Embora essas condições se encontrem preenchidas, o animal não possa adap-
tar-se ao cativeiro.

A perspectiva subjacente ao diploma é, claramente, centrada no bem-estar do ani-

14  Detalhadamente sobre este aspecto, mariana melo egídio, “Criação de animais de compa-
nhia”, Direito (do) Animal, org. maria luíSa duarte e Carla amado gomeS, Lisboa, Almedina, pp. 157-206.
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mal. Contudo, não são as disposições em sede de bem-estar animal que mais nos inte-
ressam neste âmbito, nem as de comercialização de animais - como exposto - mas antes 
saber quais os deveres que surgem pelo facto de alguém ter na sua posse um animal de 
companhia.

Ora, paralelamente ao conceito de posse, assume relevância o conceito de deten-
ção de animais15, presente, por exemplo, no artigo 2.º, alínea v), do já mencionado De-
creto-Lei n.º 276/2001. Detentor é “qualquer pessoa, singular ou coletiva, responsável pelos 
animais de companhia para efeitos de reprodução, criação, manutenção, acomodação 
ou utilização, com ou sem fins lucrativos”. Lugar de destaque assume aqui a Portaria n.º 
421/2004, de 24 de Abril, que se limita a cães e gatos16 dado que, como consta da expo-
sição de motivos do diploma, “A luta contra as zoonoses transmissíveis pelos cães e gatos 
envolve um conjunto de medidas tendentes a disciplinar a posse daqueles, nomeada-
mente através da sua classificação segundo a utilidade, da sua identificação, do seu re-
gisto e do seu licenciamento nas autarquias locais”.

Como decorre da referida portaria e, em termos mais facilmente apreensíveis, da 
consulta da página da Direcção Geral de Alimentação e Veterinária17, o detentor de ani-
mais de companhia é titular de deveres de licenciamento e identificação electrónica dos 
animais detidos, aquando da alteração de residência do detentor, da alteração de pro-
priedade do animal e ainda em caso de morte ou desaparecimento do animal.

Relativamente ao licenciamento, nos termos do artigo 4.º da Portaria, “a mera deten-
ção posse e circulação de cães carece de licença, sujeita a renovações anuais, que tem 
de ser requerida nas juntas de freguesia, aquando do registo do animal”, devendo este ser 
efectuado entre os 3 e os 6 meses da idade do animal18 (artigo 2.º da Portaria). O incum-

15  O conceito de detenção é usado nos diplomas já elencados com um sentido equivalente 
ao significado técnico-jurídico de posse atrás delineado e não como sinónimo de simples detenção 
(por oposição à posse), que encontramos no Artigo 1253.º do Código Civil:

 
“São havidos como detentores ou possuidores precários:
a) Os que exercem o poder de facto sem intenção de agir como beneficiários do direito;
b) Os que simplesmente se aproveitam da tolerância do titular do direito;
c) Os representantes ou mandatários do possuidor e, de um modo geral, todos os que possuem 

em nome de outrem.”
16  Ainda que o artigo 1.º distinga, entre estas duas espécies, entre: cão de companhia; cão 

com fins económicos; cão para fins militares, policiais e de segurança pública; cão para investiga-
ção científica; cão de caça; cão-guia; cão potencialmente perigoso; cão perigoso; gato.

17  
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=513954&cbo

ui=513954 
18  Nos termos do artigo 4.º, n.º 3, da Portaria, “As licenças e as suas renovações anuais só são 

emitidas mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Boletim sanitário de cães e gatos;
b) Prova de identificação electrónica, quando seja obrigatória, comprovada pela etiqueta com 

o número de identificação;
c) Prova da realização dos actos de profilaxia médica declarados obrigatórios para esse ano, 

comprovada pelas respectivas vinhetas oficiais, ou atestado de isenção dos actos de profilaxia 
médica emitido por médico veterinário;

d) Exibição da carta de caçador actualizada, no caso dos cães de caça;
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primento desta obrigação pode dar origem a uma contra-ordenação. 

Já quanto aos gatos, o licenciamento não é obrigatório, mas no caso de haver obri-
gação de identificação electrónica19, é necessário proceder ao registo do animal na Jun-
ta de Freguesia da área de residência do detentor, também entre os 3 e os 6 meses de 
idade (artigo 2.º, n.º 2, da Portaria).

Nos termos do artigo 3.º, o registo deve ser efectuado no prazo de 30 dias após a 
identificação, na  junta  de  freguesia  da  área  de residência  do  detentor  do  animal,  
mediante  apresentação  do  boletim  sanitário  de  cães  e  gatos  e  entrega do  original  
ou  duplicado  da  ficha  de  registo  prevista no   Sistema   de   Identificação   de   Caninos   
e   Felinos (SICAFE), ambos devidamente preenchidos por médico veterinário.

Segundo o artigo 5.º da Portaria, apenas ficam o isentos de licença os cães para fins 
militares, policiais ou de segurança do Estado, devendo, no entanto, possuir sistemas  de  
identificação  e  de  registo  próprios sediados  nas  entidades  onde  se  encontram  e  
cumprir todas  as  disposições  de  registo  e  de  profilaxia  médica e sanitária previstas no 
presente diploma.

Caso especial assume a detenção de cães potencialmente perigosos e perigosos, 
que implica um conjunto de deveres acessórios face à detenção de outros cães que não 
se enquadrem nestas categorias. 

As normas para a reprodução, criação e detenção de animais perigosos e potencial-
mente perigosos foram aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 315/2009, de 29 de outubro, altera-
do pela Lei n.º 46/2013, de 4 de julho e pela Lei n.º 110/2015, de 26 de Agosto.

Como decorre da exposição de motivos do diploma, as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 46/2013, de 4 de julho, determinam, por um lado, que os detentores de cães peri-
gosos e potencialmente perigosos sejam titulares de um comprovativo de aprovação em 
formação para a detenção daqueles animais e, por outro, que o treino de cães perigosos 
e potencialmente perigosos só possa ser ministrado por treinadores que sejam detentores 
de certificado de qualificações emitido por entidade certificadora autorizada para este 
efeito, por se entender que “a perigosidade associada aos cães perigosos e potencial-
mente perigosos está relacionada com características físicas e/ou comportamentais des-
tes animais e com o tipo de treino que é realizado com os mesmos, devendo o mesmo 
representar um nível de exigência mais vocacionado para a prevenção de situações in-
desejáveis que possam colocar em causa a segurança das pessoas e de outros animais”. 

e) Declaração dos bens aguardar, assinada pelo detentor ou pelos seus representantes, no caso 
dos cães de guarda”. 

Nos termos do n.º 4 do artigo, no caso dos cães potencialmente perigosos e perigosos é ainda 
exigida documentação acessória (cfr. corpo do texto).

19  A obrigação da identificação electrónica dos gatos ainda não se encontra regulamen-
tada, não sendo ainda uma exigência legal, excepto nos animais que transitem para o espaço 
comunitário ou para um país terceiro, se este o exigir. 

Cfr. 
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=191160&cbo

ui=191160
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Esta justificação explica que seja “igualmente exigível aos detentores de cães perigosos 
e potencialmente perigosos um nível de conhecimentos e comprovada capacidade de 
lidar com as especificidades destes animais, procurando-se garantir uma detenção mais 
segura para os próprios detentores e para a comunidade em geral” 20.

A este respeito, o Decreto-Lei n.º 315/2009, de 29 de Outubro21, faz uma distinção no 
artigo 3.º entre “c) «Animal potencialmente perigoso» qualquer animal que, devido às ca-
racterísticas da espécie, ao comportamento agressivo, ao tamanho ou à potência de 
mandíbula, possa causar lesão ou morte a pessoas ou outros animais, nomeadamente os 
cães pertencentes às raças previamente definidas como potencialmente perigosas em 
portaria do membro do Governo responsável pela área da agricultura22, bem como os 
cruzamentos de primeira geração destas, os cruzamentos destas entre si ou cruzamentos 
destas com outras raças, obtendo assim uma tipologia semelhante a algumas das raças 
referidas naquele diploma regulamentar” e b) «Animal perigoso» qualquer animal que se 
encontre numa das seguintes condições:

i) Tenha mordido, atacado ou ofendido o corpo ou a saúde de uma pessoa;

ii) Tenha ferido gravemente ou morto um outro animal, fora da esfera de bens imóveis 
que constituem a propriedade do seu detentor;

iii) Tenha sido declarado, voluntariamente, pelo seu detentor, à junta de freguesia da 
sua área de residência, que tem um carácter e comportamento agressivos;

iv) Tenha sido considerado pela autoridade competente como um risco para a segu-
rança de pessoas ou animais, devido ao seu comportamento agressivo ou especificidade 
fisiológica;”.

O legislador entende, por conseguinte, que determinadas raças serão, pelas suas ca-

20  Refira-se ainda, a propósito, a portaria n.º 585/2004, de 29 Maio, que regula o seguro de 
responsabilidade civil para detentores de animais perigosos ou potencialmente perigosos, a porta-
ria n.º 317/2015, de 30 de Setembro, que aprova o regulamento de entidades formadoras, sendo o 
controlo da reprodução e a entrada no território nacional de cães potencialmente perigosos regu-
lamentado pelo Despacho n.º 10819/2008, de 14 de Abril.

21  O referido Decreto-Lei tem uma norma relevante para a matéria da detenção de animais, 
embora o seu efeito útil seja reduzido porque já decorreria dos diplomas aplicáveis relativamente 
a espécies de animais cuja detenção seja proibida e que dispõe que “só podem ser detidos como 
animais de companhia aqueles que não se encontrem abrangidos por qualquer proibição quanto 
à sua detenção”.

22  De acordo com o disposto no Decreto-Lei 315/2009, de 29 de Outubro, e no anexo da Por-
taria 422/2004, de 24 de Abril, os animais pertencentes às raças abaixo discriminadas, bem como 
os cruzamentos de primeira geração, os cruzamentos destas entre si ou cruzamentos destas com 
outras raças, resultante numa tipologia semelhante a alguma das raças referidas, são considerados 
animais potencialmente perigosos:

a) Cão de Fila Brasileiro
b) Dogue Argentino
c) Pit Bull Terrier
d) Rottweiler
e) Staffordshire Terrier Americano
f) Staffordshire Bull Terrier
g) Tosa Inu
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racterísticas, mais aptas a provocarem perigo a terceiros, enquanto em relação às raças 
não contempladas na referida lista, a perigosidade depende da verificação, em concre-
to, de um dos factos descritos na mencionada alínea b).

Assim, estando também esta detenção sujeita a licenciamento, tal como a dos res-
tantes canídeos, entre os 3 e os 6 meses de idade do animal (artigo 5.º, n.º 1), a mesma 
só será atribuída “após comprovação da idoneidade do detentor”. Ora, o n.º 2 do artigo 
5.º do Decreto-Lei n.º 315/2009 determina que a detenção de um destes animais impõe a 
entrega dos seguintes documentos para a emissão da licença, além daqueles já exigidos 
nas normas vigentes em matéria de identificação de cães e gatos:

a) Termo de responsabilidade;

b) Certificado de registo criminal, nos termos do disposto no Decreto-Lei 391/98, de 27 
de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 20/2007, de 23 
de Janeiro, ou, quando tal não seja possível, certificado de registo criminal, do qual 
resulte não ter sido o detentor condenado, por sentença transitada em julgado, há 
menos de cinco anos, por crimes dolosos contra a vida, integridade física, saúde 
pública ou paz pública;

c) Documento que certifique a formalização de um seguro de responsabilidade civil, 
nos termos do disposto do artigo 10.º deste Decreto-Lei;

d) Comprovativo da esterilização, quando aplicável

e) Boletim sanitário actualizado, que comprove, em especial, a vacinação antirrábi-
ca; e

f) Comprovativo de aprovação em formação para a detenção de cães perigosos ou 
potencialmente perigosos”. 

Quanto à obrigação de identificação electrónica (artigo 3.º, n.º 1, da Portaria n.º 
421/2004), a mesma só pode ser realizada por um médico veterinário, consistindo na apli-
cação subcutânea de um microchip no centro da face lateral esquerda do pescoço. O 
microchip contém um circuito electrónico integrado com um código numérico único pas-
sível de leitura óptica23.

 Como já referido supra, tanto a alteração de residência do detentor como a alte-
ração de propriedade do animal estão também reguladas na Portaria n.º 421/2004. Se-
gundo o n.º 6 da mesma, a transferência do titular do registo deve efectuada na junta 
de freguesia, que procederá ao seu averbamento no boletim sanitário de cães e gatos, 
mediante requerimento do novo detentor24.

23  Para mais informações, consultar 
http://www.dgv.minagricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=191160&cbo

ui=191160
24  Mais informações em 
http://www.dgv.minagricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=191247&cbo

ui=191247

Voltar ao índice



O AMBIENTE & A CIDADE 105

Finalmente, nos termos do artigo 3.º, n.º 5, também a morte ou desaparecimento do 
animal deverá ser comunicada pelo detentor ou seu representante à respectiva junta de 
freguesia, nos termos do disposto no artigo 12.º do SICAFE, sob pena de presunção de 
abandono, punido nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-
-Lei n.º 276/2001, de 17 de Outubro.

3. Alojamento de animais em espaço urbano

O artigo 2.º, alínea n) do já mencionado Decreto-Lei n.º 276/2001 define “Alojamento” 
como “qualquer instalação, edifício, grupo de edifícios ou outro local, podendo incluir 
zona não completamente fechada, onde os animais de companhia se encontram man-
tidos”.

A este propósito, cumpre assinalar também o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 314/2005, 
que embora sob epígrafe “Detenção de cães e gatos” (mostrando como a separação 
de conceitos nesta área se torna algo superficial), dispõe na realidade sobre alojamento 
(ainda que não de todos os animais):

“1 - O alojamento de cães e gatos em prédios urbanos, rústicos ou mis-
tos, fica sempre condicionado à existência de boas condições do mesmo e 
ausência de riscos hígio-sanitários relativamente à conspurcação ambiental e 
doenças transmissíveis ao homem. 

 2 - Nos prédios urbanos podem ser alojados até três cães ou quatro gatos 
adultos por cada fogo, não podendo no total ser excedido o número de qua-
tro animais, excepto se, a pedido do detentor, e mediante parecer vinculativo 
do médico veterinário municipal e do delegado de saúde, for autorizado alo-
jamento até ao máximo de seis animais adultos, desde que se verifiquem todos 
os requisitos hígio-sanitários e de bem-estar animal legalmente exigidos. 

 3 - No caso de fracções autónomas em regime de propriedade horizon-
tal, o regulamento do condomínio pode estabelecer um limite de animais infe-
rior ao previsto no número anterior. 

 4 - Nos prédios rústicos ou mistos podem ser alojados até seis animais adul-
tos, podendo tal número ser excedido se a dimensão do terreno o permitir e 
desde que as condições de alojamento obedeçam aos requisitos estabeleci-
dos no n.º 1. 

 5 - Em caso de não cumprimento do disposto nos números anteriores, as 
câmaras municipais, após vistoria conjunta do delegado de saúde e do mé-
dico veterinário municipal, notificam o detentor para retirar os animais para o 
canil ou gatil municipal no prazo estabelecido por aquelas entidades, caso o 
detentor não opte por outro destino que reúna as condições estabelecidas 
pelo presente diploma. 

 6 - No caso de criação de obstáculos ou impedimentos à remoção de 
animais que se encontrem em desrespeito ao previsto no presente artigo, o 
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presidente da câmara municipal pode solicitar a emissão de mandado judicial 
que lhe permita aceder ao local onde estes se encontram e à sua remoção.”  

 Como se afigura evidente, a realização de exposições obedece a regras específi-
cas (artigo 4.º do diploma), bem como o comércio de cães e gatos (artigo 5.º):

“1 - Os cães e gatos que se encontrem em estabelecimentos destinados ao 
seu comércio devem estar acompanhados do respectivo boletim sanitário de 
cães e gatos, onde deve estar aposta a etiqueta autocolante comprovativa da 
identificação electrónica, quando aplicável, e ter asseguradas as acções de 
profilaxia médica e sanitária obrigatórias ou consideradas adequadas à saúde 
e idade dos animais pelo médico veterinário. 

 2 - Os cães com idade superior a 3 meses de idade devem possuir certifica-
do das acções de profilaxia consideradas obrigatórias para a espécie”.

Importante a propósito do alojamento de animais é também o artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 276/2001, que se aplica aos casos de alojamento para reprodução, criação, manu-
tenção e acomodação dos animais de companhia, impondo que estes devem salvaguar-
dar os parâmetros de bem-estar animal. Assim, a respeito das condições dos alojamentos, 
determina o diploma, com bastante detalhe, que os animais devem dispor do espaço 
adequado às suas necessidades fisiológicas e etológicas, devendo o mesmo permitir a 
prática de exercício físico adequado e a fuga e refúgio de animais sujeitos a agressão por 
parte de outros (n.º 1), que os animais devem poder dispor de esconderijos para salvaguar-
da das suas necessidades de protecção, sempre que o desejarem (n.º 2), que as fêmeas 
em período de incubação, de gestação ou com crias devem ser alojadas de forma a 
assegurarem a sua função reprodutiva natural em situação de bem-estar (n.º 3), que as es-
truturas físicas das instalações, todo o equipamento nelas introduzido e a vegetação não 
podem representar nenhum tipo de ameaça ao bem-estar dos animais, designadamente 
não podem possuir objectos ou equipamentos perigosos para os animais (n.º 4), e que as 
instalações devem ser equipadas de acordo com as necessidades específicas dos animais 
que albergam, com materiais e equipamento que estimulem a expressão do repertório 
de comportamentos naturais, nomeadamente material para substrato, cama ou ninhos, 
ramos, buracos, locais para banhos e outros quaisquer adequados ao fim em vista (n.º 5).

Como já mencionado anteriormente, o capítulo III do diploma contém disposições 
específicas relativas ao alojamento de diferentes espécies de animais. 

No espaço urbano e em torno do tema do alojamento de animais, assumem ainda 
particular relevância as questões suscitadas em torno i) do ruído provocado pelos animais 
de companhia bem como ii) do alojamento de animais em prédios.

Em relação à primeira questão, o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova 
o Regulamento Geral do Ruído, define no artigo 3.º, alínea r), «Ruído de vizinhança» como 
o ruído associado ao uso habitacional e às actividades que lhe são inerentes, produzido 
directamente por alguém ou por intermédio de outrem, por coisa à sua guarda ou animal 
colocado sob a sua responsabilidade, que, pela sua duração, repetição ou intensidade, 
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seja susceptível de afectar a saúde pública ou a tranquilidade da vizinhança. Por sua vez, 
o artigo 24.º (ruído de vizinhança), dispõe que as autoridades policiais podem ordenar ao 
produtor de ruído de vizinhança, produzido entre as 23 e as 7 horas, a adopção das me-
didas adequadas para fazer cessar imediatamente a incomodidade (n.º 1) e que podem 
ainda fixar ao produtor de ruído de vizinhança produzido entre as 7 e as 23 horas um prazo 
para fazer cessar a incomodidade (n.º 2).

A jurisprudência sobre ruído de vizinhança é vasta e entrecruza-se, frequentemente, 
com as questões em torno do alojamento de animais em prédios urbanos, nomeadamen-
te em torno da alegada violação do regulamento de condomínio. A este respeito, discute-
-se sobretudo se o condomínio pode proibir os condóminos de deterem animais de com-
panhia (inclusive nas fracções autónomas) ou de os passear em áreas comuns do prédio25. 

Saliente-se, a título de exemplo, o processo n.º 161/2009-JP, de 25-01-2010 (Julgado 
de Paz de Vila Nova de Gaia)26, onde estava em causa um pedido de condenação no 
montante de €250,00, a título de multa, bem como a determinação da obrigação de os 
Demandados se absterem de transportar um canídeo pelo chão nas zonas comuns do 
prédio identificado nos autos, bem como a obrigação de limpar a sujidade por este even-
tualmente causada pois, em assembleia de condóminos, fora deliberado que aos condó-
minos que não assumissem a responsabilidade pela limpeza dos animais domésticos que 
detinham, ser-lhes-ia aplicada uma multa no valor de €250,00. 

O Julgado de Paz entendeu que os condóminos estão sujeitos, no que se refere às 
fracções que lhes pertencem, às limitações impostas aos proprietários e, relativamente às 
partes comuns, às limitações impostas aos comproprietários de coisas imóveis, nos termos 
do artigo 1422.º, n.º 1, do Código Civil. Quanto às suas fracções “os condóminos estão 
sujeitos não só às restrições e limitações ao exercício do direito de propriedade normal 
e legalmente impostas em termos gerais, mas também às que decorrem da relação de 

25  Com mais detalhe, cfr. Sandra PaSSinhaS, “Os animais e o regime português da propriedade 
horizontal”, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 66, volume II, Setembro 2006, consultado em 
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idsc=50879&ida=50886.

Recorde-se que, nos termos do artigo 1421.º do Código Civil, são comuns as seguintes partes do 
edifício:

a) O solo, bem como os alicerces, colunas, pilares, paredes mestras e todas as partes restantes que 
constituem a estrutura do prédio;

b) O telhado ou os terraços de cobertura, ainda que destinados ao uso de qualquer fracção;
c) As entradas, vestíbulos, escadas e corredores de uso ou passagem comum a dois ou mais con-

dóminos;
d) As instalações gerais de água, electricidade, aquecimento, ar condicionado, gás, comunica-

ções e semelhantes.
2. Presumem-se ainda comuns:
a) Os pátios e jardins anexos ao edifício;
b) Os ascensores;
c) As dependências destinadas ao uso e habitação do porteiro;
d) As garagens e outros lugares de estacionamento;
e) Em geral, as coisas que não sejam afectadas ao uso exclusivo de um dos condóminos.
3 - O título constitutivo pode afectar ao uso exclusivo de um condómino certas zonas das partes 

comuns”.
26  Disponível em 
http://www.dgsi.pt/cajp.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/71cd7a3c786bd50a802578110

051832a?OpenDocument&Highlight=0,animais,cond%C3%B3minos
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proximidade ou comunhão em que vivem, visando sempre salvaguardar interesses de or-
dem pública: interesses públicos e colectivos, relacionados com condições de salubrida-
de, estética e segurança dos edifícios, bem como das condições estéticas, urbanísticas e 
ambientais”. 

Ora, nos termos do artigo 1422.º, n.º 2, alínea d), do Código Civil, decorre que é espe-
cialmente vedado aos condóminos “praticar quaisquer actos ou actividades que tenham 
sido proibidos no título constitutivo ou, posteriormente, por deliberação da assembleia de 
condóminos aprovada sem oposição”. No caso dos autos, tendo sido dado como as-
sente, por confessado, que o canídeo da Demandada sujou por diversas vezes as partes 
comuns (escadas e o elevador), com dejectos e urina e que a Demandada não proce-
deu a qualquer limpeza dos mesmos, foi julgada procedente a acção e, por conseguinte, 
condenada a Demandada a pagar a multa requerida.

Refira-se de seguida o processo n.º 52/2012-JP, de 19-09-2012 (Julgado de Paz de Vila 
Nova de Gaia)27. Em causa estava uma norma de um Regulamento do Condomínio que 
previa não ser permitido aos condóminos reter no prédio, mesmo nas fracções autónomas, 
animais que pudessem prejudicar a higiene ou o sossego do prédio ou ainda a segurança 
das pessoas. Para além do Regulamento, o condomínio afixara no placard da entrada do 
prédio um aviso que dizia “É proibido ter animais, cão/cães, neste edifício”28. Ora, o De-
mandado possuía um cão, o qual alegadamente perturbava a tranquilidade do prédio e 
dos moradores por ladrar, mesmo no período nocturno, circulando nas partes comuns do 
prédio.

A este respeito, cumpre novamente recordar que o artigo 1422.º, n.º 2, alínea d), do 
Código Civil veda aos condóminos “praticar quaisquer actos ou actividades que tenham 
sido proibidos no título constitutivo ou, posteriormente, por deliberação da assembleia de 
condóminos aprovada sem oposição”, sendo a detenção de animais um exemplo das 
proibições que podem aqui ser contidas29. Contudo, entendeu a decisão que a assem-
bleia de condóminos não pode impor a proibição de existirem animais dentro de uma 
fracção autónoma já que, não estando a proibição estabelecida no título, só será válida 
se efectuada através de uma deliberação aprovada sem qualquer oposição. 

Em qualquer caso, a referida deliberação não pode vincular futuros condóminos que 
não tenham participado na reunião que aprovou tal deliberação (o que era o caso dos 
autos). Para mais, no caso em apreço a norma proibitiva referia-se apenas à detenção 
de animais que pusessem em causa “a higiene ou o sossego do prédio, ou ainda a se-
gurança das pessoas”, o que não foi dado no caso como provado em relação ao cão 

27  Disponível em
http://www.dgsi.pt/cajp.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a7731a805ce10b2880257cad0

054f779?OpenDocument&Highlight=0,animais,cond%C3%B3minos
28  O que parece um curioso caso de interpretação restritiva da norma do Regulamento, que 

não circunscreve a proibição de detenção de animais apenas a cães.
29  A decisão refere a este propósito a posição de PireS de lima e antuneS varela, para quem “To-

das as restrições de origem negocial, quer quanto ao destino das fracções autónomas, quer quanto 
aos actos materiais ou jurídicos que os condóminos não podem praticar, fazem parte integrante do 
estatuto do condomínio, o que equivale a dizer que têm natureza real e, portanto, eficácia erga 
omnes, prevalecendo sobre qualquer negócio que com elas se não harmonize”. 
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do Demandado30. Conclui a sentença que “a proibição de deter animais de companhia 

30  Refere a decisão, disponível em
http://www.dgsi.pt/cajp.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a7731a805ce10b2880257cad0

054f779?OpenDocument&Highlight=0,animais “O problema de saber se um condómino pode ou 
não deter, e em que termos, animais numa fracção autónoma de um prédio constituído em pro-
priedade horizontal tem vindo a ganhar novas proporções nos dias que correm, devido ao aumen-
to do número de animais de companhia, em especial cães e gatos, detidos em apartamentos.

A Assembleia não pode impor a proibição de existirem animais dentro de uma fracção autóno-
ma. Se esta proibição não estiver estabelecida no título, a Assembleia só pode proibi-los através 
de uma deliberação aprovada sem qualquer oposição. Pode proibir, desde que essa disposição 
seja votada por unanimidade. Todavia esta disposição não vincula futuros condóminos que não 
tenham participado na reunião que aprovou tal deliberação, sendo certo que quando o Deman-
dado adquiriu a fracção, já havia sido aprovado o Regulamento do Condomínio.

Mais, o dito Regulamento não proíbe a existência de animais mas tão só a retenção daqueles que 
possam prejudicar a higiene ou o sossego do prédio, ou ainda a segurança das pessoas.

Ainda que proibisse, é importante que ao estabelecerem esta proibição, os condóminos indiquem 
claramente a espécie de animal proibido, tendo em consideração essencialmente os distúrbios e a 
higiene. Para que se possa proibir a existência de animais, terá que se verificar em concreto se estes 
são efectivamente prejudiciais para o condomínio.

Ademais, os animais são “parte” do nicho familiar, englobados na esfera particular. Ninguém se 
pode opor a que eles vivam em casa, dentro do espaço privado, pois é um direito consagrado na 
lei. Tendo por adquirido que o valor social do condomínio se articula axiologicamente com a habi-
tação e com a família, a resposta ao problema da detenção de animais num edifício constituído 
em propriedade horizontal deve reflectir, inevitavelmente, a sedimentação valorativa do crescente 
reconhecimento do papel dos animais na realização pessoal do indivíduo e da sua importância 
enquanto membros da colectividade familiar.

(…) De facto, existe legislação que regulamenta as exigências quanto aos cuidados a ter com 
os animais nos apartamentos. Porém, não existe legislação que proíba as pessoas de os terem. O 
código civil considera os animais pertença (um bem) das pessoa, tornando-as por eles responsáveis 
em todas as situações, logo, as pessoas não podem ser espoliadas dos seus pertences e ou bens 
por qualquer deliberação.

Se a assembleia de condóminos tem, tendencialmente, poderes apenas sobre as partes comuns 
do edifício e não pode afectar o direito de propriedade do condómino sobre a sua parte própria, a 
assembleia de condóminos não pode proibir a detenção de animais de companhia numa fracção 
autónoma. A maioria não pode emitir normas que limitem os direitos ou faculdades que os condó-
minos tenham, iure domini, sobre e nas respectivas fracções autónomas.

Quanto aos seus poderes sobre as partes comuns, a actuação da assembleia de condóminos 
encontra um limite no direito de compropriedade de cada condómino individual. Nos termos do 
artigo 1406.º, como vimos supra, a qualquer dos condóminos é lícito servir-se da coisa comum, 
contanto que a não empregue para fim diferente daquele a que a coisa se destina e não prive os 
outros consortes do uso a que igualmente têm direito. A assembleia, no âmbito dos seus poderes 
de administração, pode contemplar o uso da coisa comum, no interesse colectivo do condomínio, 
mas ao fazê-lo não pode violar o direito de compropriedade de cada condómino, privando-o do 
uso da coisa. Assim, se a assembleia de condóminos pode estabelecer que o condómino não possa 
descer no elevador quando acompanhado de animais de companhia (mas ainda aqui a licitude 
da proibição depende das circunstâncias do caso concreto, por exemplo, se o condómino é uma 
pessoa idosa ou doente, ou se vive num 4.º andar, porque consubstancia uma verdadeira privação, 
a proibição tem-se como não válida), já não pode impedir que o condómino circule acompanha-
do de um animal de companhia nas partes comuns do edifício, porque desse modo estaria a privar 
o condómino do poder de usar aquilo de que é comproprietário. Reentra, todavia, nos poderes da 
assembleia a faculdade de disciplinar o uso das partes comuns, impondo deveres especiais de cui-
dado com a higiene das partes comuns ou com a segurança, quer do edifício, quer das restantes 
pessoas que nele habitam (impondo a proibição de o animal vir à solta, por exemplo).

No âmbito da vida condominial, os condóminos podem vincular-se a certos comportamentos. Por 
exemplo, os condóminos podem, dentro dos limites da sua autonomia contratual, acordar entre si 
em não deterem animais nas fracções autónomas. Estes acordos vinculam apenas quem a eles se 
obrigou, mas já não um ulterior adquirente de uma fracção autónoma.

Em jeito de balanço, a proibição de deter animais de companhia numa fracção autónoma pode 
ser estabelecida no título constitutivo ou no regulamento do condomínio aí inserido, ou pode ser 
acordada pelos condóminos entre si; a assembleia de condóminos ou o administrador não podem 
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numa fracção autónoma pode ser estabelecida no título constitutivo ou no regulamento 
do condomínio aí inserido, ou pode ser acordada pelos condóminos entre si; a assembleia 
de condóminos ou o administrador não podem estabelecer, por deliberação maioritária 
ou por decisão simples, no regulamento do condomínio propriamente dito a proibição 
de deter animais nas partes próprias; as deliberações da assembleia de condóminos e as 
decisões do administrador sobre a utilização das partes comuns não podem conter proibi-
ções ou restrições que violem o direito de compropriedade de cada condómino sobre as 
partes comuns do edifício”.

Situação semelhante foi discutida também no processo n.º 42/2011-JP, de 29 de Agos-
to de 2011 (Julgado de Paz de Coimbra)31, na qual o Demandante alegava também que 
o regulamento do condomínio proibia a detenção de animais tanto nas partes comuns 
do prédio como dentro das fracções privativas, sendo o Demandando proprietário de um 
apartamento onde estavam  dois cães de grande porte que ladravam, perturbando com 
o ruído o sono e a tranquilidade dos vizinhos, emanando odor desagradável e que com al-
guma frequência urinavam e defecam nas partes comuns do prédio, atentando contra a 
saúde e direito à qualidade de vida de quem lá residia. Já o Demandado veio argumentar 
que não era o detentor dos animais, porquanto arrendara a sua fracção, sendo aqueles 
detidos pelo seu arrendatário, a quem não informara da proibição do regulamento de de-
tenção de animais no prédio porquanto considerava que tal proibição já não estava em 
vigor uma vez que outros condóminos também detinham animais de companhia. 

Neste caso, o juiz de paz entendeu que “os órgãos do condomínio existem para a ad-
ministração apenas das partes comuns (artigo 1430.º, n.º 1 do CC) e não já das fracções 
autónomas, o que impõe uma demarcação rigorosa entre o que os órgãos do condomínio 
podem deliberar e executar e o que, não estando na sua competência, cai fora do seu 
âmbito de actuação. Assim, se um condómino, dentro da sua fracção privativa, produz ou 
permite barulhos (por exemplo, de cães) superiores ao permitido pela lei administrativa e a 
horas interditas a tais ruídos, perturbando os seus vizinhos, viola o dever de não produção 
de ruídos de vizinhança consagrado no artigo 1346.º do CC e no Regulamento Geral do 
Ruído. A consequência é que ninguém se encontra vinculado a uma deliberação que, 
extravasando o âmbito de competência do condomínio, respeite ao exercício do direito 
de propriedade sobre a fracção, que pertence ao respectivo titular. 

Esta delimitação da competência dos órgãos do condomínio pode repercutir-se 
igualmente em normas aprovadas no regulamento do condomínio. Assim, se a assem-
bleia de condóminos aprovar uma cláusula do regulamento que proíba os condóminos 
de deterem animais domésticos nas suas fracções, estaremos perante uma norma que, 

estabelecer, por deliberação maioritária ou por decisão simples, no regulamento do condomínio 
propriamente dito a proibição de deter animais nas partes próprias; as deliberações da assembleia 
de condóminos e as decisões do administrador sobre a utilização das partes comuns não podem 
conter proibições ou restrições que violem o direito de compropriedade de cada condómino sobre 
as partes comuns do edifício”.

31  Disponível em 
http://www.dgsi.pt/cajp.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/264977471e50638480257ac400

3b1804?OpenDocument&Highlight=0,animais,cond%C3%B3minos
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em princípio, não vincula os condóminos, dado que atinge o domínio privativo da proprie-
dade sobre as fracções autónomas, cujo aproveitamento pertence exclusivamente aos 
respectivos proprietários. 

Isto não significa, obviamente, que os condóminos não estejam sujeitos às restrições 
de vizinhança nas relações entre si, uma vez que a delimitação negativa da proprieda-
de opera igualmente no campo da propriedade horizontal. Porém, em caso de violação 
de um dever de vizinhança pelo proprietário de uma fracção, cabe ao condómino ou 
condóminos afectados reagir nos termos gerais de Direito, incluindo o pedido judicial de 
condenação na cessação da actividade ilícita e a indemnização pelos danos sofridos”.

A decisão salienta, porém, que é admissível a vinculação voluntária a este tipo de 
comportamentos, o que não vincula, em caso algum, terceiros (como seriam os arrenda-
tários da fracção). 

4. Circulação de animais em espaço urbano

Já relativamente à circulação de animais em espaço urbano (e neste particular as-
pecto estamos, obviamente, a pensar nos animais de companhia), mencionaremos em 
primeiro lugar o já referido Decreto-Lei n.º 314/2003, que aprova o Programa Nacional de 
Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras Zoonoses (PNLVERAZ) e estabe-
lece as regras relativas à posse e detenção, comércio, exposições e entrada em território 
nacional de animais susceptíveis à raiva, nomeadamente o seu artigo 7.º, referente à obri-
gatoriedade do uso de coleira ou peitoral e açaimo ou trela, estabelecendo que é obri-
gatório o uso por todos os cães e gatos que circulem na via ou lugar públicos de coleira ou 
peitoral, no qual deve estar colocada, por qualquer forma, o nome e morada ou telefone 
do detentor (n.º 1). No n.º 2, é ainda estabelecida a proibição da presença na via ou lugar 
públicos de cães sem estarem acompanhados pelo detentor e sem açaimo funcional, ex-
cepto quando conduzidos à trela, em provas e treinos ou, tratando-se de animais utilizados 
na caça, durante os actos venatórios. 

Existem a este propósito, mais uma vez, disposições especiais no caso de cães perigo-
sos ou potencialmente perigosos, pois para além do açaime previsto no número anterior, 
os animais devem ainda circular com os meios de contenção que forem determinados por 
legislação especial (n.º 3). Finalmente, o n.º 4 determina que as câmaras municipais, no 
âmbito das suas competências, podem criar zonas ou locais próprios para a permanência 
e circulação de cães e gatos, estabelecendo as condições em que esta se pode fazer 
sem os meios de contenção previstos neste artigo (pense-se, por exemplo, no parque ca-
nino do jardim do Campo Grande)

Importante a este respeito é também o Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de Janeiro, o 
qual aprovou o regime de acesso e de exercício de diversas actividades de comércio, ser-
viços e restauração e estabelece o regime contra-ordenacional respectivo. Este diploma 
apresenta interesse para o tema em estudo pois vem dispor que no caso das actividades 
de restauração ou de bebidas (artigo 126.º), a “área de serviço compreende as zonas 
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de recepção e armazenagem de géneros alimentícios, cozinha, copa e zona de fabrico, 
bem como os vestiários e instalações sanitárias destinadas ao uso do pessoal” e que essa 
mesma área “é de acesso reservado ao pessoal do estabelecimento, sendo proibida a 
entrada e permanência de animais vivos nas zonas que a integram” (n.º 2).

Saliente-se ainda o artigo 131.º, n.º 4, o qual dispõe que “não é permitida a perma-
nência de animais em espaços fechados, salvo quando se tratar de cães de assistência 
e desde que cumpridas as obrigações legais por parte dos portadores destes animais”, 
impondo o artigo 134.º, n.º 1, alínea c) (Informações a disponibilizar ao público) que a en-
tidade titular da exploração deve afixar, em local destacado, junto à entrada do estabe-
lecimento de restauração ou de bebidas a indicação referente à restrição à admissão de 
animais, caso seja aplicável, exceptuando os cães de assistência.

A propósito dos cães de assistência, cumpre fazer uma nota. A esse respeito, o Decre-
to-Lei n.º 74/2007, de 27 de Março, revogando o Decreto-Lei n.º 118/99, de 14 de Abril, vem 
consagrar o direito de acesso das pessoas com deficiência acompanhadas de cães de 
assistência a locais, transportes e estabelecimentos de acesso público32.

Nos termos da exposição de motivos, é adoptada no diploma “a designação mais 
lata de cão de assistência, por forma a abranger as várias categorias de cães de auxílio 
para pessoas com deficiência, nomeadamente os cães-guia, os cães para surdos e os 
cães de serviço. Atendendo a que a utilização de cães de assistência contribui decisiva-
mente para a autonomia, auto-suficiência e independência das pessoas com deficiência, 
bem como para a sua integração e participação na sociedade, só excepcionalmente 
são admitidas limitações ao acesso dos cães de assistência, nomeadamente nas situa-
ções legalmente previstas que resultem da salvaguarda de interesses essenciais ligados à 
saúde pública e segurança”.

Daqui decorrem dois pontos importantes: os cães de assistência não se resumem aos 
cães-guia, já que um cão que ajude a identificar a descida dos níveis de insulina de uma 
pessoa diabética ou um cão que esteja especialmente treinado para acompanhar pes-
soas com autismo cai, também, neste conceito. Em segundo lugar, as limitações à circu-
lação destes animais devem ser a excepção, justificando-se apenas quando estejam em 
causa razões ponderosas, atinentes a saúde pública ou segurança. O direito de acesso 
apenas não pode ser exercido, aliás, nos termos do artigo 3.º, n.º 3, “enquanto o animal 

32  Como resulta da exposição de motivos, o Decreto-Lei n.º 118/99, de 14 de Abril consagrara 
o direito de acesso das pessoas com deficiência visual acompanhadas de cães-guia a locais, trans-
portes e estabelecimentos de acesso público.

No entanto, a evolução das técnicas de treino e de protecção sanitária dos cães permitiu igual-
mente o treino de cães como meio auxiliar das pessoas com deficiência mental, orgânica e mo-
tora independentemente da limitação de actividade e participação que enfrentam, pelo que a 
referida legislação passou a ser manifestamente insuficiente para garantir o direito das pessoas 
com deficiência que pretendem utilizar cães como meio auxiliar da sua mobilidade, autonomia e 
segurança.

Assim, decidiu-se alterar a legislação em vigor, alargando o regime consagrado no Decreto-Lei n.º 
118/99, de 14 de Abril, às pessoas com deficiência sensorial, mental, orgânica e motora e reconhe-
ce-se expressamente o direito de estes cidadãos acederem a locais, transportes e estabelecimen-
tos públicos acompanhados de cães de assistência.
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apresentar sinais manifestos de doença, agressividade, falta de higiene, bem como de 
qualquer outra característica anormal susceptível de provocar receios fundados para a 
segurança e integridade física das pessoas ou dos animais, ou se comporte de forma a 
perturbar o normal funcionamento do local em causa”. 

Assim, nos termos do artigo 1.º do diploma (Direito de acesso), em qualquer outra situ-
ação “as pessoas com deficiência têm direito a fazer-se acompanhar de cães de assistên-
cia no acesso a locais, transportes e estabelecimentos de acesso público”, considerando-
-se, para efeitos da aplicação do presente decreto-lei, “cão de assistência o cão treinado 
ou em fase de treino para acompanhar, conduzir e auxiliar a pessoa com deficiência” (n.º 
2), contemplando como categorias de cães o cão-guia, cão treinado ou em fase de trei-
no para auxiliar pessoa com deficiência visual, o cão para surdo, cão treinado ou em fase 
de treino para auxiliar pessoa com deficiência auditiva, cão de serviço, cão treinado ou 
em fase de treino para auxiliar pessoa com deficiência mental, orgânica ou motora (n.º 3). 

Por sua vez, o artigo 2.º determina que o cão de assistência quando acompanhado 
por pessoa com deficiência ou treinador habilitado pode aceder a locais, transportes e 
estabelecimentos de acesso público33, designadamente “transportes públicos, nomeada-
mente aeronaves das transportadoras aéreas nacionais, barcos, comboios, autocarros, 
carros eléctricos, metropolitano e táxis; estabelecimentos escolares, públicos ou privados; 
centros de formação profissional ou de reabilitação; recintos desportivos de qualquer na-
tureza, designadamente estádios, pavilhões gimnodesportivos, piscinas e outros; recintos 
de espectáculos e de divertimentos públicos, recintos de espectáculos de natureza ar-
tística e salas de jogo; edifícios dos serviços da administração pública central, regional e 
local, incluindo os institutos públicos; estabelecimentos de saúde, públicos ou privados; 
locais de prestação de serviços abertos ao público em geral, tais como estabelecimentos 
bancários, seguradoras, correios e outros; estabelecimentos de comércio, incluindo cen-
tros comerciais, hipermercados e supermercados; estabelecimentos relacionados com a 
indústria da restauração e do turismo, incluindo restaurantes, cafetarias, casas de bebidas 
e outros abertos ao público; estabelecimentos de alojamento, como hotéis, residenciais, 
pensões e outros similares; lares e casas de repouso; locais de lazer e de turismo em geral, 
como praias, parques de campismo, termas, jardins e outros; locais de emprego”.

O artigo 3.º, n.º 1, dispõe que “o direito de acesso previsto no artigo anterior não impli-
ca qualquer custo suplementar para a pessoa com deficiência e prevalece sobre quais-
quer proibições ou limitações que contrariem o disposto no presente decreto-lei, ainda 
que assinaladas por placas ou outros sinais distintivos”.

Ao contrário dos outros cães, os cães de assistência são dispensados do uso de açai-
mo funcional quando circulem na via ou lugar público (artigo 3.º, n.º 4). Contudo, para 
efeitos de exercício dos direitos previstos no diploma e referentes ao regime especial dos 
cães de assistência, estes devem transportar de modo bem visível o distintivo de cães de 
assistência (artigo 6.º), estando esse exercício também dependente da constituição pré-

33  Saliente-se que o artigo 8.º (responsabilidade contra-ordenacional) determina que a práti-
ca de qualquer acto que contrarie o disposto no artigo 2.º constitui contra-ordenação punível com 
coima de 250 a 3740,98 euros, quando se trate de pessoas singulares, e 500 a 44 891,81 euros, quan-
do o infractor for uma pessoa colectiva.
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via de um seguro de responsabilidade civil por danos causados a terceiros por cães de 
assistência.

Já relativamente aos outros animais, a sua permanência em espaços fechados e áre-
as de serviço de estabelecimentos de comércio, restauração e bebidas permanece proi-
bida, pelo que não será legal a prática de alguns estabelecimentos “dog friendly” autori-
zarem a entrada e permanência de cães nestes espaços.

Face à alteração de regime promovida pelo Decreto-Lei n.º 10/2015 (cfr. o já referido 
artigo 131.º, n.º4), passa a ser permitida a circulação e permanência dos animais de com-
panhia nas esplanadas de restaurantes e cafés34, desde que sejam respeitadas as regras 
gerais, já identificadas, de circulação de animais de companhia ou assistência.

Finalmente, ainda relativamente à circulação de animais, saliente-se o artigo 10.º do 
Decreto-Lei n.º 276/2001, relativo a “Carga, transporte e descarga de animais”, o qual dis-
põe que “o transporte de animais deve ser efectuado em veículos e contentores apropria-
dos à espécie e número de animais a transportar, nomeadamente em termos de espaço, 
ventilação ou oxigenação, temperatura, segurança e fornecimento de água, de modo a 
salvaguardar a protecção dos mesmos e a segurança de pessoas e outros animais” (n.º 1), 
que “as instalações dos alojamentos referidos nas alíneas p) a t) do n.º 1 do artigo 2.º de-
vem dispor de estruturas e equipamentos adequados à carga ou à descarga dos animais 
dos meios de transporte, assegurando-se sempre que os mesmos não sejam maltratados 
ou derrubados durante aquelas operações e procurando-se minorar as situações que lhes 
possam provocar medo ou excitação desnecessários” (n.º 2) e, com especial relevo, no n.º 
3, que “sem prejuízo do disposto nos números anteriores e em cumprimento do disposto no 
artigo 7.º da Lei n.º 92/95, de 12 de Setembro, alterada pela Lei n.º 19/2002, de 31 de julho, 
a deslocação de animais de companhia, nomeadamente cães e gatos, em transportes 
públicos não pode ser recusada, desde que os mesmos sejam devidamente acompanha-
dos, acondicionados e sujeitos a meios de contenção que não lhes permitam morder ou 
causar danos ou prejuízos a pessoas, outros animais ou bens, de acordo com as condições 
e normas técnicas a estabelecer por portaria conjunta dos membros do Governo respon-
sáveis pelas áreas dos transportes e da agricultura.”. 

Ora, a referida portaria (Portaria n.º 968/2009, de 26 de Agosto), vem fixar as condi-
ções e normas técnicas a que deve obedecer a deslocação de animais de companhia 
em transportes públicos, sem prejuízo do disposto em legislação especial sobre a matéria, 
nomeadamente no que respeita à regulamentação relativa ao transporte ferroviário de 
passageiros. Assim, o n.º 1 da portaria dispõe expressamente que as regras da mesma se 
referem às “deslocações de cães, gatos, pequenos roedores, aves de pequeno porte, 
pequenos répteis e peixes de aquário, que sejam animais de companhia, em transportes 
públicos, rodoviários, ferroviários e fluviais, urbanos, suburbanos ou interurbanos, regulares 

34  A redacção do decreto regulamentar n.º 20/2008, entretanto revogado, era diferente: o 
artigo 9.º dispunha que a área destinada aos utentes do estabelecimento corresponde ao espaço 
reservado ao público que compreende as salas de refeição, zona de acolhimento e de recepção, 
bar, balcão, bengaleiro, instalações sanitárias e, quando existentes, as esplanadas e as salas ou 
espaços destinados a dança e ou espectáculo”.
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ou ocasionais, de curta ou longa distância, desde que se encontrem acompanhados pe-
los respectivos detentores, e sem prejuízo do disposto em regulamentação especial sobre 
esta matéria, nomeadamente no que respeita ao transporte ferroviário de passageiros”. 
Do âmbito de aplicação da portaria exclui-se o regime (já referido) dos cães de assistên-
cia.

Com bastante importância, cumpre salientar que, nos termos do n.º 3, “os animais 
perigosos e potencialmente perigosos, conforme definidos em legislação própria, não po-
dem ser deslocados em transportes públicos”.

O transporte em transportes públicos pelos animais a quem essa circulação não es-
teja vedada está sujeito a determinadas condições. Assim, nos termos do artigo 2.º, n.º 1, 
estes deverão encontrar-se em adequado estado de saúde e de higiene, devendo ser 
transportados em contentores limpos e em bom estado de conservação.  Entende-se que 
se encontram em adequado estado de saúde os animais que não apresentem sinais evi-
dentes de doença contagiosa ou parasitária (n.º 2). Dispõe o n.º 3, ainda, que “os animais 
de companhia não podem, em caso algum, tomar lugar nos bancos dos veículos afectos 
ao transporte público”.

Finalmente, cumpre salientar que, aquando da circulação com animais de compa-
nhia pelo espaço urbano, existem ainda mais alguns deveres adicionais. Mencione-se, 
a título de exemplo, que nos termos do Regulamento de Resíduos Sólidos da Cidade de 
Lisboa35 (embora se encontrem disposições semelhantes em muitos outros regulamentos 
de resíduos sólidos municipais), “Os acompanhantes de animais são responsáveis pela lim-
peza e remoção dos dejectos produzidos por estes nas vias e outros espaços públicos, 
devendo para o efeito, fazer-se acompanhar de equipamento apropriado” (artigo 25.º, 
n.º 1). Segundo o n.º 2, os acompanhantes de animais não devem abandonar o local 
sem proceder à limpeza imediata dos dejectos, devendo os dejectos de animais, na sua 
limpeza e remoção, ser devidamente acondicionados de forma hermética, para evitar 
qualquer insalubridade (n.º 4). O disposto neste artigo não se aplica, contudo, a cães-guia, 
acompanhantes de invisuais (n.º 3), pelos motivos óbvios.

Dispõe o artigo 52.º do diploma que “A violação ao disposto nos artigos 24.º e 25.º 
constitui contra-ordenação punida com coima de um décimo a uma vez e meia o salário 
mínimo nacional”. Já o artigo 60.º dispõe que “relativamente à Higiene e Limpeza nas vias 
e outros espaços públicos, os seguintes factos constituem contra-ordenação e são punidos 
com as coimas indicadas: 1. Fornecer qualquer tipo de alimento nas vias e outros espaços 
públicos ou ainda que em espaços privados, susceptível de atrair animais errantes, selva-
gens ou que vivem em estado semidoméstico no meio urbano, causando insalubridade na 
via pública, é passível de coima de um vigésimo a um quinto do salário mínimo nacional”, 
o que se compreende por razões de saúde pública e perturbação das políticas de contro-
lo de animais errantes promovidas pelas autarquias locais.

35  Deliberação n.º 523/CM/2004 (Proposta n.º 523/2004), publicada no 1.º Suplemento ao Bo-
letim Municipal n.º 547.
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5. Captura de animais em espaço urbano

Finalmente, cumpre mencionar alguns aspectos da captura de animais em espaço 
urbano.

Nos termos do artigo 1318.º do Código Civil, entende-se que podem ser adquiridos por 
ocupação os animais e outras coisas móveis que nunca tiveram dono, ou foram abando-
nados, perdidos ou escondidos pelos seus proprietários, salvo as restrições dos artigos se-
guintes. Estas correspondem aos artigos 1319.º (Caça e pesca36), 1320.º (Animais selvagens 
com guarida própria37), 1321.º (Animais ferozes fugidos38), 1322.º (enxames de abelhas) e 
1323.º (Animais e coisas móveis perdidas39).

Contudo, o Decreto n.º 13/93, já referido e que aprova para ratificação a Convenção 
Europeia para a Protecção de Animais de Companhia, dispõe mais especificamente no 
artigo 12.º, relativamente aos meios complementares relativos aos animais vadios e à sua 
redução, que sempre que uma Parte considere que o número de animais vadios constitui, 
para essa Parte, um problema, deve tomar as medidas legislativas e ou administrativas ne-
cessárias para reduzir o seu número através de métodos que não causem dor, sofrimento 
ou angústia evitáveis. Tais medidas devem implicar que:

i) Se esses animais forem capturados, isso seja feito com um mínimo de sofrimento 
físico e moral, tendo em conta a natureza do animal;

ii) Quando animais capturados forem retidos ou mortos, isso seja feito em conformida-
de com os princípios constantes da presente Convenção.

As Partes comprometem-se ainda a providenciar:

i) A identificação permanente dos cães e dos gatos por meios apropriados que ape-

36  “A ocupação dos animais bravios que se encontram no seu estado de liberdade natural é 
regulada por legislação especial.”

37  “1. Os animais bravios habituados a certa guarida, ordenada por indústria do homem, que 
mudem para outra guarida de diverso dono ficam pertencendo a este, se não puderem ser indi-
vidualmente reconhecidos; no caso contrário, pode o antigo dono recuperá-los, contanto que o 
faca sem prejuízo do outro. 

 2. Provando-se, porém, que os animais foram atraídos por fraude ou artifício do dono da guarida 
onde se hajam acolhido, é este obrigado a entregá-los ao antigo dono, ou a pagar-lhe em triplo o 
valor deles, se lhe não for possível restituí-los.”

38  “Os animais ferozes e maléficos que se evadirem da clausura em que seu dono os tiver po-
dem ser destruídos ou ocupados livremente por qualquer pessoa que os encontre”,

39  “1. Aquele que encontrar animal ou outra coisa móvel perdida e souber a quem pertence 
deve restituir o animal ou a coisa a seu dono, ou avisar este do achado; se não souber a quem per-
tence, deve anunciar o achado pelo modo mais conveniente, atendendo ao valor da coisa e às 
possibilidades locais, ou avisar as autoridades, observando os usos da terra, sempre que os haja. 

 2. Anunciado o achado, o achador faz sua a coisa perdida, se não for reclamada pelo dono 
dentro do prazo de um ano, a contar do anúncio ou aviso. 

 3. Restituída a coisa, o achador tem direito à indemnização do prejuízo havido e das despesas 
realizadas, bem como a um prémio dependente do valor do achado, no momento da entrega, 
calculado pela forma seguinte: até ao valor de (euro) 4,99, 10%; sobre o excedente desse valor até 
(euro) 24,94, 5%; sobre o restante, 2,5%. 

4. O achador goza do direito de retenção e não responde, no caso de perda ou deterioração da 
coisa, senão havendo da sua parte dolo ou culpa grave”.
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nas provoquem dor, sofrimento ou angústia ligeiros ou passageiros, tais como a 
tatuagem, bem como a inscrição dos números num registo, acompanhada dos 
nomes e moradas dos proprietários.

ii) A redução da reprodução não planificada dos cães e dos gatos, encorajando a 
sua esterilização;

iii) O encorajamento da pessoa que tenha encontrado um cão ou gato vadio em 
comunicar tal facto à autoridade competente”.

Por sua vez, o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 276/2001 vem regular as normas para a 
recolha, captura e abate compulsivo, dispondo que compete às câmaras municipais a 
recolha, a captura e o abate compulsivo de animais de companhia, sempre que seja 
indispensável, muito em especial por razões de saúde pública, de segurança e de tranqui-
lidade de pessoas e de outros animais e, ainda, de segurança de bens, sem prejuízo das 
competências e das determinações emanadas da DGAV nessa matéria (n.º 1). Dispõe ain-
da o artigo, no n.º 3, que os animais recolhidos ou capturados nos termos do n.º 1 podem 
ser entregues aos seus detentores desde que cumpridas as normas de profilaxia médica e 
sanitária em vigor e pagas as despesas de manutenção dos mesmos referentes ao período 
de permanência no centro de recolha oficial. 

O artigo contém ainda importantes normas sobre o destino dos animais recolhidos. As-
sim, dispõe o n.º 4 que os animais não reclamados nos termos do número anterior podem 
ser alienados pelas câmaras municipais, sob parecer obrigatório do médico veterinário 
municipal, por cedência gratuita quer a particulares quer a instituições zoófilas devida-
mente legalizadas e que provem possuir condições adequadas para o alojamento e ma-
neio dos animais, nos termos do presente diploma. Por sua vez, no caso dos animais não 
reclamados nem cedidos, estes serão abatidos pelo médico veterinário municipal (n.º 5). A 
excepção ao abate por um médico veterinário será quando estiverem em causa medidas 
urgentes de segurança de pessoas e de outros animais, caso em que as entidades policiais 
poderão proceder ao abate (n.º 7). 

Pela sua relevância, devemos ainda salientar o n.º 8 do artigo, que dispõe que em 
caso de forte suspeita ou evidência de sinais de uso de animais em lutas ou quando esteja 
em causa a saúde e o bem-estar dos animais, a DGAV, com a intervenção das câmaras 
municipais, se necessário, e as autoridades mencionadas no número anterior devem pro-
ceder à recolha ou captura dos animais, podendo para o efeito solicitar a emissão de 
mandato judicial que lhes permita aceder aos locais onde estes se encontrem, designada-
mente estabelecimentos, casas de habitação e terrenos privados. 

Estes animais serão alojados em centros de recolha oficial, devendo o médico veteri-
nário municipal comunicar o facto à DGAV, que decide o destino dos mesmos, designa-
damente o seu abate, sem direito a indemnização (n.º 9). Já o n.º 10 remete a recolha, 
captura e abate compulsivo de cães e gatos para legislação própria. Assim, o Decreto-Lei 
n.º 314/2003, nos artigos 8.ºa 12.º40, contém disposições que procuram regular também a

40  Artigo 8.º
 Captura de cães e gatos vadios ou errantes
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1 - Compete às câmaras municipais, actuando dentro das suas atribuições nos domínios da defe-
sa da saúde pública e do meio ambiente, proceder à captura dos cães e gatos vadios ou errantes, 
encontrados na via pública ou em quaisquer lugares públicos, utilizando o método de captura 
mais adequado a cada caso, estabelecido em conformidade com o previsto no Decreto-Lei n.º 
276/2001, de 17 de Outubro, fazendo-os recolher ao canil ou gatil municipal.

2 - Para efeito do disposto no número anterior, as câmaras municipais devem munir-se de infra-
-estruturas e equipamento adequados e de pessoal devidamente preparado para o efeito, bem 
como promover a correcção das situações que possibilitam a subsistência destes animais na via ou 
quaisquer outros lugares públicos.

Artigo 9.º
Destino dos animais capturados 
1 - Os cães e gatos recolhidos em canil ou gatil municipal, nos termos do disposto no artigo 3.º e 

do artigo anterior, são obrigatoriamente submetidos a exame clínico pelo médico veterinário mu-
nicipal, que elabora relatório e decide do seu ulterior destino, devendo os animais permanecer no 
canil ou gatil municipal durante um período mínimo de oito dias. 

 2 - Todas as despesas de alimentação e alojamento, durante o período de recolha no canil ou 
gatil, bem como o pagamento das coimas correspondentes aos ilícitos contra-ordenacionais verifi-
cados, são da responsabilidade do detentor do animal. 

 3 - Os animais recolhidos em canil ou gatil municipal só podem ser entregues aos detentores de-
pois de identificados, submetidos às acções de profilaxia consideradas obrigatórias para o ano em 
curso, desde que estejam asseguradas as condições exigidas pelo presente diploma para o seu 
alojamento, e sob termo de responsabilidade do presumível dono ou detentor, donde conste a sua 
identificação completa. 

 4 - Nos casos de não reclamação de posse, as câmaras municipais devem anunciar, pelos meios 
usuais, a existência destes animais com vista à sua cedência, quer a particulares, quer a entidades 
públicas ou privadas que demonstrem possuir os meios necessários à sua detenção, sempre sob o 
termo de responsabilidade a que se refere o número anterior. 

 5 - Em todos os casos em que não tenham sido pagas as despesas e coimas referidas no n.º 2, bem 
como quando não estejam preenchidas as condições previstas no n.º 3, nem seja reclamada a en-
trega dos animais nos prazos fixados, podem as câmaras municipais dispor livremente dos animais, 
tendo em conta a salvaguarda de quaisquer riscos sanitários para as pessoas ou outros animais, 
podendo mesmo ser decidido o seu abate pelo médico veterinário municipal, através de método 
que não implique dor ou sofrimento ao animal. 

 6 - Quando seja possível conhecer a identidade dos detentores dos cães e gatos capturados nos 
termos do artigo anterior, são aqueles notificados para os efeitos previstos no n.º 3, sendo punidos 
nos termos da legislação em vigor pelo abandono dos animais.  

Artigo 10.º
Competência da DGV para a captura e eliminação de animais 

1 - No exercício das suas competências e atribuições de vigilância epidemiológica e de luta con-
tra a raiva animal e outras zoonoses, nos casos em que não sejam exequíveis os métodos de captu-
ra referidos no n.º 1 do artigo 8.º, pode a DGV determinar a captura ou eliminação dos cães ou ga-
tos que deambulem em quaisquer zonas, devendo anunciar previamente, por intermédio das DRA 
e por editais a afixar nos locais públicos do costume, com pelo menos oito dias de antecedência, 
quais as áreas e os dias em que terão lugar a prática de tais medidas, que, no caso de eliminação 
directa, serão sempre executadas em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 276/2001, 
de 17 de Outubro. 

 2 - Ainda no exercício daquelas competências, a DGV pode determinar a execução de levan-
tamentos, acções de rastreio, programas de luta ou acções de epidemiovigilância com vista a 
melhor conhecer, reduzir a incidência e prevenir a raiva e outras zoonoses, bem como desenca-
dear acções com vista a diminuir a população de animais susceptíveis infectados ou em risco de 
infecção. 

 3 - Na execução das medidas previstas nos números anteriores, a DRA solicita a necessária co-
laboração de todas as autoridades e entidades para tal expressamente solicitadas, com especial 
referência para a Direcção-Geral das Florestas, ICN, autarquias locais, Guarda Nacional Republica-
na, Polícia de Segurança Pública e corporações de bombeiros.  
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captura e destino a dar aos animais recolhidos.

A matéria da captura de animais, nomeadamente de animais errantes, é alvo, neste 
momento, de um conjunto de iniciativas no sentido da sua alteração – nomeadamente 
em torno das questões do abate de animais e das condições dos canis e gatis municipais.

Refira-se a este propósito a resolução da Assembleia da República n.º 93/2015, que 
visa garantir um novo paradigma de controlo da população de animais e no âmbito da 
qual  a Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constitui-
ção, recomendar ao Governo que: 1 — Estude a formação de uma rede de canis muni-
cipais, com regras comuns, com o intuito de promover e facilitar a adopção de animais 
e de promover a esterilização como prática de controlo da população de animais de 
companhia, comunitários ou errantes. 2 — Incentive a adopção responsável de animais, 
por parte de, para além de pessoas singulares, pessoas colectivas, escolas, associações 
de moradores e empresas. 3 — Garanta condições reais para que as autarquias possam 
contratar funcionários, que não apenas o médico-veterinário, com a devida formação e 
sensibilidade para recolher e tratar animais. 4 — Promova maior fiscalização sobre os Cen-
tros de Recolha Oficial de animais, canis e gatis, de forma a assegurar que estes espaços 
cumprem a legislação sobre higiene e segurança, assim como a legislação sanitária e de 
bem-estar animal. 5 — Assegure o cumprimento do sistema SIFACE (Sistema de Identifica-
ção e Informação de Cães e Gatos) para identificação dos animais. 6 — Promova campa-
nhas de sensibilização à população para os cuidados a ter com os animais. 7 — Fomente 
a esterilização, inserida numa RED (recolha, esterilização e devolução), enquanto meio de 
controlo da reprodução de animais errantes. 8 — Estabeleça o princípio do não abate de 
animais, com excepções muito restritas, designadamente permitindo a prática de eutaná-
sia em caso de irremediável sofrimento do animal ou por razões de saúde pública, sempre 
devidamente comprovados por veterinário”41. 

  Artigo 11.º
Canis e gatis municipais

1 - As câmaras municipais, de forma isolada ou em associação com outros municípios, são obri-
gadas a possuir e manter instalações destinadas a canis e gatis, de acordo com as necessidades 
da zona, e postos adequados e apetrechados para execução das campanhas de profilaxia, quer 
médica, quer sanitária, que a DGV entenda determinar. 

 2 - Todos os canis e gatis municipais devem possuir, pelo menos, duas celas semicirculares para 
isolamento e quarentena de animais suspeitos de raiva. 

 3 - As câmaras municipais que já possuam canil ou gatil podem estabelecer protocolos de cola-
boração e de utilização com municípios vizinhos. 

 4 - A direcção do canil e gatil municipal é da responsabilidade do médico veterinário municipal.  

Artigo 12.º
Destruição de cadáveres 

Compete às câmaras municipais assegurar que a destruição dos cadáveres de cães e gatos seja 
realizada de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1774/2002, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 23 de Outubro”.  

41  O Projecto de Lei n.º 1012/XII, referente à proibição do abate compulsivo de animais nos 
centros de recolha, bem como o Projecto de Lei n.º 1008/XII, referente ao regime jurídico da moder-
nização de Centros de Recolha Oficial de Animais e dos serviços municipais de veterinária, discutido 
em conjunto com aquele projecto de resolução, foram rejeitados na votação na generalidade.
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Cumpre ainda salientar o Projecto de Lei n.º 976/XII42, com cerca de cinquenta pági-
nas, proveniente de uma iniciativa legislativa dos cidadãos (com 43.009 assinaturas) que, 
não tendo caducado com o início de nova legislatura, após discussão na generalidade 
baixou à comissão sem votação para nova apreciação. O referido projecto procede à 
terceira alteração à Lei nº. 92/95, de 12 de Setembro, à sexta alteração ao Decreto-Lei 
n.º 276/2001, de 17 de Outubro, à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 313/2003, de 17 
Setembro, à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de Dezembro, à pri-
meira alteração à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e à primeira alteração à Portaria nº 
421/2004, de 24 de Abril e visa, em síntese, proibir o abate indiscriminado de animais pelas 
câmaras municipais, instituir uma política de controlo das populações de animais errantes 
e estabelecer condições adicionais para criação e venda de animais de companhia.

Consideram os subscritores do referido projecto que o problema da sobrelotação ani-
mal, para ser resolvido, pressupõe não só a esterilização animal mas também que as con-
dições de criação e de doação devam ser reguladas, o que implica, entre outros, a impo-
sição de requisitos adicionais à criação de animais de companhia. Com interesse para o 
tema, chama-se a atenção para o artigo 19.º (Normas para a recolha de animais) e 21.º43.

42  Em discussão conjunta encontra-se também o Projecto de Lei n.º 65/XIII, que aprova medi-
das para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais e para a modernização 
dos serviços municipais de veterinária.

43  Artigo 19.º
Normas para a recolha de animais
1-Compete às câmaras municipais a recolha de animais de companhia, a qual deve ser efectua-

da exclusivamente a animais:
a) Relativamente  aos  quais  se  suspeite,  de  acordo  com  o  parecer  profissional  fundamentado  

de  médico  veterinário  devidamente  qualificado  ou critérios  de  razoabilidade,  que  padeça  de  
doença  ou  lesão,  incluindo  de doença transmissível a pessoas ou outros animais; 

b) Que, de acordo com o estado de conhecimento científico ou critérios de  razoabilidade,  bem  
como  o  contexto  em  causa,  dificilmente  consigam sobreviver sozinhos e/ou em condições de 
bem-estar; 

c) Que constituam perigo comprovado para outros animais e pessoas; 
d) Relativamente aos quais existam fortes indícios que se encontrem perdidos; 
e) Que  se  encontrem  em  espaços  privados  sem  autorização  dos  seus proprietários salvo nos 

casos permitidos por lei ou regulamento municipal; 
f) Para fins de esterilização nos termos do artigo 21.º; 
g) Sobre os quais recaia a suspeita de serem vítimas de maus tratos ou negligência grave, mesmo 

que se encontrem em propriedade privada. 
2 – A recolha deve ser efetuada por pessoa devidamente competente e experiente, através  de  

meios  que  minimizem  o  sofrimento  do  animal,  não  devendo  causar quaisquer ferimentos, dores 
ou angústia.

3 – As  normas  de  boas  práticas  para  a  recolha  de  animais  são  divulgadas  pela DGAV,  em  
respeito  do  disposto  no  número  anterior,  aos  médicos  veterinários municipais, num prazo de 30 
dias após a publicação do presente diploma.

4 – Os animais recolhidos  são  obrigatoriamente  submetidos  a  exame  clínico  pelo médico ve-
terinário municipal, que elabora relatório.

5 – Os animais recolhidos nos termos dos números anteriores devem ser entregues aos seus deten-
tores desde que:

a) Sejam cumpridas as normas de profilaxia médica e sanitária em vigor; 
b) Sejam pagas as despesas de manutenção dos animais referentes ao período de permanência 

no centro de recolha oficial; 
c) O detentor comprove que o animal é seu; 
d) Não  existam  suspeitas  de  maus-tratos  infligidos  ao  animal  ou  de negligência grave pelo seu 

detentor ou terceiro com o seu consentimento; 
e) Estejam preenchidas as condições exigidas para o seu alojamento; 
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f) O seu detentor assine termo de responsabilidade donde conste a sua identificação completa, 
incluindo nome, morada, número de identificação civil e fiscal, telefone e e-mail; 

g) Estejam  reunidos  outros  requisitos  impostos  pelos  municípios  para proteção do bem-estar e 
da vida do animal. 

6 – Todas as despesas incorridas durante o  período de recolha do animal no canil ou  gatil, incluin-
do de alimentação e alojamento, bem como o pagamento das coimas correspondentes aos ilícitos 
contraordenacionais verificados, são da responsabilidade do detentor do animal.

7 – Os animais não reclamados num prazo de oito dias, a contar da data da recolha no caso de o 
animal não  ter microchip,  ou  da  data  do  contacto  ao  detentor  registado  no  caso  de  o ani-
mal ter microchip, presumem-se abandonados e serão obrigatoriamente esterilizados nos termos do 
artigo 21.º, e encaminhados para processo de adoção, gratuita ou onerosa, pelas câmaras munici-
pais, sob parecer obrigatório do médico veterinário, quer a particulares quer a  instituições zoófilas e 
que provem possuir condições adequadas para o alojamento e maneio dos  animais,  nos  termos  
do  presente  diploma,  e  sob  termo  de  responsabilidade  donde  conste  a  sua  identificação  
completa,  sem  direito  de  indemnização  por  parte  dos  detentores que eventualmente venham 
a identificar-se como tal após o referido período.

8 - É proibida a entrega dos animais recolhidos para qualquer outra finalidade, incluindo, a título 
de exemplo, para experimentação animal, entretenimento, desporto ou qualquer outro fim que 
possa colocar em causa a sua vida ou bem-estar.

9 – Os animais não reclamados nem entregues para adoção poderão ser entregues  a famílias  
de  acolhimento  temporário  que  provem  possuir  condições  adequadas  para  o  alojamento  
e  maneio  dos  animais,  nos  termos  do  presente  diploma,  bem  como cumpram o disposto nas 
alíneas f) e g) do n.º 5 anterior.

10  – Apenas nos casos previstos no presente diploma podem os animais recolhidos  ser eutana-
siados.

11  – O animal sem detentor ou comunitário será recolhido para fins de esterilização,  registado 
na Junta de Freguesia com comunicação à Câmara Municipal e devolvidos  à  comunidade  de  
origem,  após  identificação  do(s)  seu(s)  cuidador(es)  principal(is)  se aplicável, nos termos do 
artigo 21.º.

12  – Em caso de suspeita ou evidência de sinais de uso de animais em lutas ou quando esteja 
em causa a saúde e o bem-estar dos animais, a DGAV, as Câmaras Municipais e as autoridades 
policiais, devem proceder à recolha dos mesmos, podendo para o efeito  solicitar a emissão de 
mandato judicial que lhes permita aceder aos locais onde estes se  encontrem, designadamente 
estabeleci mentos, casas de habitação e terrenos privados.

13 – Os animais  recolhidos  nos  termos  do  número  anterior  são  alojados  em  centros  de reco-
lha oficial, devendo o médico veterinário municipal comunicar o facto à DGAV, sendo os mesmos 
destinados a adopção, nos termos dos números 5 a 9 anteriores, sem direito de indemnização.

14 – Se   animal  entregue  para  adoção  ou  em  famílias  de  acolhimento  não  estiver esteriliza-
do conforme permitido pelo artigo 21.º, o seu detentor ou responsável na família de acolhimento  
deverá  assinar  termo  de  responsabilidade  em  como  o  animal  será  esterilizado  quando tiver 
idade e/ou condições de saúde adequadas, nos termos do presente diploma.

15 – A  recolha  de  animais  pode  ainda  ser  efetuada  por  associações  zoófilas  legalmente 
constituídas   ou   outras   mediante   protocolo   com   a   entidade   competente   e   em   estrito 
cumprimento dos princípios acima indicados, devendo a entidade em causa, após a recolha, co-
municar o facto à Câmara Municipal, sem prejuízo da manutenção da guarda do animal.

16- Quando seja  possível  conhecer  a  identidade  dos  detentores  dos  animais  e  estes não os 
tenham reclamado, são aqueles punidos nos termos da legislação em  vigor pelo abandono dos 
animais.

Artigo 21.º 
1 – Sem  prejuízo  do  disposto  no  artigo  19.º,  compete  às  câmaras  municipais  a criação  de  

programas  RED  (recolha,  esterilização  e  devolução)  de  animais  sem detentor  e  de  animais  
comunitários,  sendo  designadamente  proibido  o  seu  abate para fins de controlo de populações 
de animais.

2 – Para efeitos do disposto no número anterior, as câmaras municipais podem, sempre que neces-
sário,   celebrar   protocolos   com   associações   zoófilas   legalmente   constituídas   ou particulares 
que se dediquem, total ou parcialmente, a actividades de esterilização de animais.

3 – O exercício da actividade de esterilização de animais errantes e comunitários por associações 
zoófilas legalmente constituídas e por particulares está sujeito a prévia comunicação à Câmara Mu-
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6. Conclusão

O presente texto procurou abordar algumas das principais questões que decorrem 
da inserção dos animais no espaço urbano, procurando responder aos desafios lançados 
pela Coordenação da Conferência O Ambiente e a Cidade: analisar a posse, alojamento, 
circulação e captura de animais em espaço urbano.

Os tópicos anteriores do texto obedeceram, pois, a uma selecção dos aspectos que 
pareceram mais relevantes e frequentes. Decerto haverá situações não tratadas. Contu-
do, a recolha de legislação efectuada ao longo do texto (que, tal como em outros domí-
nios da legislação animal, se apresenta dispersa e com remissões recíprocas) permitirá ao 
leitor interessado, espera-se, obter as respostas para as questões que procura, num domí-
nio que permanece em evolução.

nicipal,  bem  como  a  comunicação  mensal  do  número e espécie dos animais esterilizados, local 
de onde foram recolhidos, estado de saúde dos  animais,  indicação  sobre  se  foram  devolvidos  
ao  local  de  recolha  ou  não  e motivos justificativos, bem como mortes ocorridas na sequência 
da esterilização.

4 – A Câmara Municipal inspeccionará as actividades de esterilização de animais por associações 
zoófilas  legalmente  constituídas  e  por  particulares  e  comunicará  os dados recolhidos nos termos 
do número anterior à DGAV, que por sua vez publicará a informação obtida no seu sítio da internet, 
trimestralmente.

5 – A esterilização deverá ser efectuada por médico veterinário devidamente qualificado, sob 
anestesia e   mediante   a   prestação   de   todos   os   necessários   cuidados   pré-operatórios, 
operatórios e pós-operatórios necessários a garantir o bem-estar do animal.

6 – Os animais esterilizados que, de acordo com parecer veterinário fundamentado, não tenham 
condições para sobreviver sozinhos e em condições de bem-estar, não poderão ser devolvidos aos 
locais de onde foram recolhidos.

7 – A não esterilização  dos  animais  recolhidos  deve  ser  justificada  pelo  Médico Veterinário 
responsável, muito em especial por razões de saúde ou idade do animal.

8 – Compete ainda às câmaras municipais promover acções de sensibilização da população  
para a necessidade de adoptar medidas de controlo de reprodução dos animais, assim como  im-
plementar medidas que fomentem esta prática pelos detentores dos animais.

9- As câmaras municipais devem também promover a realização de campanhas de sensibiliza-
ção pública  contra  o  abandono,  assim  como  para  a  adopção  responsável dos animais reco-
lhidos nos centros de recolha oficial.

10 – As  câmaras  municipais  mais  devem  disponibilizar,  nos  centros  de  recolha oficial  ou  em  
outros  locais,  serviços  médico-veterinários,  incluindo  de  esterilização de animais de companhia, 
a preços simbólicos para associações zoófilas legalmente constituídas e para detentores em inca-
pacidade económica”.
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