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RESUMO: O tema proposto traz uma temática de grande relevância, não apenas 
por se tratar de um assunto com tutela constitucional, assim como previsto na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu artigo 17°, como também o 
importante papel da propriedade dos solos urbanos como principal matéria- 
prima, sendo fundamental para o desenvolvimento de atividades econômicas de 
natureza material, e para atingir este fim, é primordial que seu uso seja eficiente.  
Dessa maneira o abandono do solo potencializa o inverso daquilo que deveria 
ser o seu uso eficiente, que impõe deveres fiscais aos proprietários, dever de 
cuidado de forma abrangente e dever de manutenção, e isso nos remete ao 
questionamento sobre os limites do direito à propriedade no confronto com 
interesses sociais como a segurança, a proteção do ambiente e a defesa dos 
direitos de terceiros.  
A Constituição da República Portuguesa consagra, de maneira ampla e genérica 
o direito de propriedade privada no artigo 62. n°1. Conforme expressa: “Á todos 
é garantido o direito à propriedade privada e à sua transmissão em vida ou por 
morte, nos termos da Constituição. 
Em relação as diferentes formas de propriedade tutelada pela Constituição da 
República Portuguesa, o presente trabalho centra-se na propriedade dos solos 
urbanos, consagrado no artigo 65°, n.°4. 
O citado artigo tem como metodologia de pesquisa, revistas, teses, dissertações, 
artigos científicos, legislação, sites informativos, doutrinas. 
O presente trabalho tem como objetivo analisar de forma breve com o intuito de 
trazer algumas reflexões acerca do tema proposto, buscar-se-à contextualizar as 
previsões constitucionais sobre o direito da propriedade privada, de que maneira 
a Constituição da República Portuguesa tutela essa garantia.  
Em seguida demonstrar as funções e obrigações daquele que detém a 
propriedade do solo, através de uma breve análise do princípio fundamental, que 
é o da garantia constitucional do direito à propriedade privada dos solos, que se 
faz necessária à satisfação de fins de sua utilidade no que diz respeito aos limites 
de uso. 
A lei de bases do solo, do ordenamento do território e do urbanismo ( Lei n° 
31/2014, de 30 de maio) fazer uma análise da importância dessa Lei, que 
comporta um papel fundamental no ordenamento jurídico do Estado, dada à 
importante dimensão econômica que abrange as questões do solo, 
posteriormente será abordado a propriedade privada do solo no que tange seu 



uso e também o seu abandono, bem como alguns conceitos importantes para 
explanar a respeito da temática em tela.  
Buscar-se- à com o resultado da pesquisa à necessária e fundamental 
participação ativa dos proprietários do solo privado, assim como seus deveres e 
limites de uso, assim como a atuação da Administração Pública no que tange a 
fiscalização e a punibilidade em relação ao incorreto uso do solo privado. 
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