
Pronúncia por escrito do ‘Projeto SOS Azulejo’ sobre o PJL 416/XIII/2 (PS), 
solicitada pela 11ª Comissão Parlamentar para O Ambiente, ordenamento do 

território, descentralização, poder local e habitação 

 

ASSUNTO: Projeto de lei n.º 416/XIII – Estabelece mecanismos de proteção do património 
azulejar, procedendo à 13.ª alteração ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

 

1.-Analisado o Projeto de Lei n.º 416/XIII, é possível constatar que o mesmo, a par do preâmbulo, 

no qual é salvaguardada a importância do património azulejar português, assim como a 

necessidade da sua preservação, procede à alteração de três artigos do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, a saber: artigo 4.º, artigo 6.º e artigo 24.º.  

No n.º 2 do artigo 4.º, é aditada a alínea i), passando a dispor que estão sujeitas a licença 

administrativa “Obras das quais resulte a remoção de azulejos da fachada”.  

Também o elenco das obras de escassa relevância urbanística é alterado, reformulando-se a 

alínea b) do artigo 6.º, que prevê que se encontram isentas de controlo prévio “As obras de 

alteração no interior de edifícios ou suas frações que não impliquem modificações na estrutura de 

estabilidade, das cérceas, da forma das fachadas, da forma dos telhados ou coberturas ou que 

não impliquem a remoção de azulejos da fachada”.  

Por último e em consonância com tais disposições, é aditada a alínea c) ao n.º 2 do artigo 24.º 

deste Regime, prevendo-se que quando o pedido de licenciamento tiver por objeto a realização 

das operações urbanísticas referidas nas alíneas a) a e) e i) do n.º 2 do artigo 4.º, o indeferimento 

pode ainda ter lugar com fundamento em: “c) A operação urbanística visar a demolição de 

fachadas revestidas a azulejos ou a remoção de azulejos da fachada, salvo em casos devidamente 

justificados, autorizados pela Câmara Municipal em razão da ausência ou diminuto valor 

patrimonial relevante destes”.  

2.-Contudo, não obstante as presentes alterações irem de encontro ao pretendido e proposto 

pelo ‘SOS Azulejo’ à 12ª Comissão Parlamentar a 10.02.2016, - isto é, a interdição, a nível nacional, 

de demolição de fachadas azulejadas e de remoção de azulejos das mesmas salvo em casos 

devidamente justificados, autorizados pela Câmara Municipal em razão da ausência ou diminuto 

valor patrimonial relevante deste - não poderá deixar de se salientar e aderir ao entendimento 

sobre este assunto perfilhado pela Associação Nacional de Municípios, Parceiro do ‘Projeto SOS 

Azulejo’. 

Com efeito, a Associação Nacional de Municípios, num parecer emitido sobre este assunto, é do 

entendimento que a redação dos artigos a alterar poderá ser reformulada, de forma a que o leitor 

e intérprete mais facilmente consiga alcançar o sentido e alcance do seu conteúdo. 



É proposto que a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º e a alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º, sejam 

reformuladas de forma a densificarem o conceito de fachada, a qual não tem, obrigatoriamente, 

de se circunscrever à fachada principal dos edifícios. 

Assim, é proposto que a formulação da alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º seja a seguinte “Operações 

urbanísticas das quais resulte a remoção de azulejos da fachada, independentemente da sua 

confrontação com a via pública ou logradouros”. 

No que concerne à alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º, é proposto que “estão isentas de controlo 

prévio as obras de (…) ou que não impliquem a remoção de azulejos da fachada, 

independentemente da sua confrontação com a via pública ou logradouros”.    

 

3.-Atentas as referidas premissas propõe-se a alteração das disposições legais nos seguintes 

termos: 

- No que concerne à alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º, propõe-se a adoção da seguinte redação 

“Operações urbanísticas das quais resulte a remoção de azulejos da fachada, principal ou não, de 

qualquer edifício, independentemente da sua confrontação ou não, com a via pública”.  

- Por sua vez, na alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º, propõe-se a seguinte formulação “estão isentas 

de controlo prévio as obras de (…) ou que não impliquem a remoção de azulejos da fachada, 

principal ou não, de qualquer edifício, independentemente da sua confrontação ou não, com a via 

pública”.    

 

Em face do exposto, somos do entendimento que o Projeto de Lei n.º 416/XIII, reúne todos os 

requisitos necessários, sem prejuízo de, em sede de redação final, serem acolhidas as 

suprarreferidas propostas de alteração, porquanto as mesmas permitem uma leitura mais clara e 

abrangente dos preceitos a alterar do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.  
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