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3.1. O sistema de gestão territorial em Portugal Continental à 

escala nacional  

““AAsssseegguurraarr  qquuee,,  ddee  ffuuttuurroo,,  nneennhhuummaa  oobbrraa  ddee  uurrbbaanniizzaaççããoo  ssee  

rreeaalliizzaarráá  qquuee  nnããoo  sseejjaa  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddee  uumm  ppllaannoo  ggeerraall  ddee  

uurrbbaanniizzaaççããoo  ddeevviiddaammeennttee  ccoonncceebbiiddoo..““  (Duarte Pacheco, 1934, citado por 

Cancela D’ Abreu et al, s.d., p.1) 

Os planos territoriais não podem ser vistos como um fim em si mesmos, mas como um 

meio de trabalho dotado de uma dimensão conceptual, o qual visa explorar ideias e 

programas para acções de desenvolvimento. São instrumentos criativos, mesmo nos 

casos em que o objectivo é a conservação dos recursos naturais, e as entidades que 

elaboram os planos e que administram os instrumentos de planeamento devem estar 

sujeitas a uma avaliação de mérito quando confrontadas com os resultados das suas 

aplicações e acções sobre o território. (Pardal, 2006)  

Com a aprovação do Plano Nacional da Política de Ambiente (PNPA), através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/ 95, de 21 de Abril, o tema Ordenamento do 

Território é analisado a partir de quatro pontos diferentes:  

− Integração das questões ambientais nos Planos; 

− Ambiente Urbano e Cidades de Média Dimensão; 

− Enquadramento das Estatísticas na Política do Ambiente em Portugal; 

− Áreas de Actuação e Principais Medidas. 

Contudo, será somente após a publicação da Lei n.º 48/ 98, de 11 de Agosto, a qual 

estabelece as Leis de Base da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo 

(LBPOTU), que a política de OT em Portugal será definitivamente regimentada. É do 

conhecimento geral que a sua publicação foi tardia e tal facto reflecte-se, de um modo 

bem vincado, na actual organização territorial portuguesa. Até à data da sua entrada em 

vigor, o sistema de planeamento português assentava, basicamente, em três tipos 

diferentes de planos (Oliveira, 2000): 
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− Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT); 

− Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT); 

 

− Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT).  

A LBPOTU concretiza, assim, um novo conceito de sistema de gestão territorial que, 

apesar de possuir alguns elementos em comum com a anterior legislação, e como 

assinala Oliveira (2000), é, em determinados aspectos, substancialmente diferente. 

Assim, as alterações reflectir-se-ão, essencialmente, na tipologia e no enquadramento 

jurídico dos instrumentos de planeamento. 

É com este diploma que o sistema jurídico organiza e dá coerência ao Ordenamento do 

Território (OT) em Portugal, estabelecendo regras, instrumentos, diferenciando escalas, 

domínios de efectivação das políticas de gestão e de desenvolvimento territorial, 

emergindo este último factor como um dos principais propósitos que se propõe promover, 

o desenvolvimento sustentável do território. 

O Sistema de Gestão Territorial (SGT), tal como se encontra actualmente estatuído, é a 

base da política de ordenamento do território, abrangendo três âmbitos: nacional, regional 

e municipal. A este grupo de escalas de análise, é possível, ainda, adicionar um quarto, o 

europeu. Quanto às categorias de instrumentos previstas, este sistema é servido por 

quatro (Gaspar e Simões, 2006):  

− Desenvolvimento territorial; 

− Planeamento territorial; 

− Política sectorial; 

− Natureza espacial.  

Relativamente à estrutura hierárquica que caracteriza este processo sistémico, e 

conforme descreve Condesso (1999), citando Romá, o mesmo segue uma lógica 

perfeitamente definida. Assim, assinala o autor, é adoptado um formato do tipo “cascata”, 

o qual é orientado num sentido descendente, partindo de um nível superior e generalista 

e terminando num nível caracterizável por uma elevada especificidade e pormenor. É 

observando este processo metodológico que se estabelece, para o contexto nacional, as 

diferentes estratégias territoriais nacionais a adoptar pelos vários níveis de planeamento.  
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Do ponto de vista regulamentar, esta lei serve como guia para o OT à escala nacional, 

clarificando e efectivando todo um conjunto de pretensões e estratégias. Associada a 

esta base legal, desenvolve-se um extenso conjunto de Leis, Decretos-Leis e Portarias 

que possibilitam a organização, aplicação e gestão deste sistema. Desta forma, são 

instituídas uma série de ferramentas1 que permitem, mediante uma coordenação e 

concertação, a convergência das diferentes entidades responsáveis para um único tipo e 

forma de planeamento, flexibilizando-se e harmonizando-se as decisões. 

Dando continuidade aos intuitos previstos na política de OT e Urbanismo promovida pela 

LBPOTU, é promulgado o Decreto-Lei n.º 380/ 99, de 22 de Setembro, e posteriormente 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 310/ 2003, de 10 de Dezembro, o qual tem dois propósitos: 

− Complementar os Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT) e dos 

Planos Sectoriais de Ordenamento do Território (PSECT); 

− Enunciar o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). 

Estes dois diplomas têm como função a definição do conteúdo material e documental dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), com principal incidência para os dois tipos de 

planos acima referidos, os PEOT e os PSECT, descrevendo todo o seu processo de 

realização, isto é, a elaboração, acompanhamento e concertação, participação e 

aprovação. 

Segundo Oliveira (2000), este conjunto alargado de IGT são ferramentas de cariz 

estratégico cujo desejo é o estabelecimento das grandes opções para a organização e 

gestão do território. Estes são instrumentos de nível superior, devendo considerar os 

seus congéneres de âmbito municipal. Para o legislador, esta foi a forma encontrada para 

se adaptar e enquadrar os instrumentos já existentes. Assim, os PMOT2 e os PEOT serão 

reformulados e enquadrados consoante o previsto pelo novo regime jurídico, de forma a 

programar e concretizar as variadas políticas de desenvolvimento económico e social do 

país.  

É perfeitamente claro o grau de complexidade que espelha o relacionamento entre os 

diferentes instrumentos de gestão territorial e, tal como defende Oliveira (2000), estas 

                                                
1 Instrumentos de gestão territorial (IGT). 
2 São Planos Municipais de Ordenamento do Território: os Planos Directores Municipais (PDM), Os Planos de 

Pormenor (PP) e os Planos de Urbanização (PU). 
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seguem dois princípios básicos: o da hierarquia e o de articulação. Contudo, e após a 

entrada em vigor desta nova legislação, um novo princípio irá articular-se com os já 

existentes: o da coordenação. A autora reconhece que as matérias invocadas pelos 

novos diplomas legais são caracterizáveis por uma elevada conflituosidade de interesses, 

independentemente da escala da sua aplicação. 

Portanto, é absolutamente necessário que se proceda a uma equitativa distribuição de 

tarefas, promovendo-se, em paralelo, uma partilha do poder. A autora admite que esta 

postura não é inovadora, a anterior legislação já a previa, no entanto, este princípio 

assume uma renovada importância que deve ser realçada. 

No que diz respeito, estritamente, aqueles com aplicação à escala nacional, o Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), previsto na alínea c) do n.º 1 

do artigo 9.º da supramencionada Lei de Bases, formalmente instituído em Conselho de 

Ministros através da Resolução n.º 76/ 2002, é promovido de modo a estabelecer as 

directrizes e as orientações fundamentais do futuro modelo de organização espacial, o 

qual deverá considerar os seguintes factores (Gaspar e Simões, 2006): 

− Sistema urbano; 

− Redes; 

− Infra-estruturas; 

− Equipamentos de interesse nacional; 

− Áreas de interesse nacional em termos agrícolas, ambientais e patrimoniais.  

Este é um instrumento de carácter estratégico da competência exclusiva da 

Administração Central, cujo principal objectivo é o estabelecimento e clarificação das 

directivas e orientações, admitidas como imprescindíveis, para o modelo de organização 

territorial nacional. 

Como descreve Oliveira (2000), foi somente após a entrada em vigor de todo este 

contexto jurídico é que se estabelece um relacionamento, claro e exequível, entre as 

diferentes entidades de gestão territorial relativamente ao OT e ao Urbanismo. Cancela 

D’ Abreu et al (s.d) admite, ainda, que este irá regular a relação dos diversos níveis de 

Administração Pública, desta com as populações e com os representantes dos diferentes 

interesses económicos e sociais” 
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Perante tal conclusão, foram distinguidos sete objectivos para o PNPOT, todos eles 

descritos ao longo do artigo 27.º da LBPOTU, a saber: 

− Definir o quadro unitário para o desenvolvimento territorial integrado, harmonioso e 

sustentável do país, tendo em conta a identidade própria das suas diversas 

parcelas e a sua inserção no espaço da União Europeia (EU); 

− Garantir a coesão territorial do país atenuando as assimetrias regionais e 

garantindo a igualdade de oportunidades; 

− Estabelecer a tradução espacial das estratégias de desenvolvimento económico e 

social; 

− Articular as políticas sectoriais com incidência na organização do território; 

− Racionalizar o povoamento, a implantação de equipamentos estruturantes e a 

definição das redes; 

− Estabelecer os parâmetros de acesso às funções urbanas e às formas de 

mobilidade; 

− Definir os princípios orientadores da disciplina de ocupação do território. 

A elaboração do PNPOT, enquanto documento técnico, exigiu à equipa técnica 

responsável uma consistente fundamentação teórica. Para tal, foi necessário procurar 

inspiração e orientações em obras anteriores, as quais irão assumir um papel 

preponderante em todo o seu desenvolvimento. Assim, e conforme o admitido pelos seus 

autores, o EDEC e a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) foram 

as suas principais referências. Aliás, e como é descrito ao longo deste trabalho, estes 

documentos são apenas dois dos vários degraus que compõem a longa escadaria que o 

conceito de OT sentiu necessidade de percorrer até alcançar o nível evolutivo que 

actualmente o caracteriza.  

A ENDS é, claramente, um instrumento fundamental para o PNPOT, tendo sido aprovada 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/ 2004. Do universo de seis objectivos 

que caracterizam este documento estratégico, é de realçar o quarto, o qual refere que 

Portugal, enquanto nação, deverá promover uma organização equilibrada do seu território 

e para tal enumera três vectores estratégicos: 

− Organizar o território de forma a valorizar a nação no espaço europeu; 
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− Promover uma dinâmica urbana que seja menos agressiva para com o ambiente e 

mais solidária com este; 

− Organizar toda a sociedade portuguesa para fazer face a riscos naturais e 

antrópicos. 

Paralelamente, são várias as questões às quais o PNPOT tenta responder e uma delas é 

a demográfica (Gaspar e Simões, 2006). O estabelecimento de uma estratégia de 

desenvolvimento para um território é uma tarefa complexa e de difícil obtenção, tal como 

foi descrito nos capítulos anteriores, mas quando a esse factor é adicionado a pretensão 

de organizar directamente a distribuição geográfica da população, os problemas 

aumentam de uma forma exponencial. Este será o principal desafio a que o PNPOT 

pretenderá responder, proporcionando ao país a opção de adoptar uma nova orientação, 

estabelecendo, por sua vez, uma renovada série de metas e promovendo, de uma forma 

sustentada e sustentável, a reestruturação económica do país. 

É neste enquadramento que o PNPOT enumera, segundo o seu Plano de Acção Final, 

um conjunto de seis domínios aos quais o país deverá dar uma resposta nos próximos 20 

anos, designadamente: 

− Recursos naturais e gestão de riscos; 

− Desenvolvimento urbano e rural; 

− Transportes, energia e alterações climáticas; 

− Competitividade dos territórios; 

− Infra-estruturas e serviços colectivos; 

− Cultura cívica, planeamento e gestão territorial. 

Gaspar e Simões (2006, p. 277) interpretam os mesmos domínios de uma forma 

particular, iniciando a respectiva reflexão ao denomina-los por sectores e admitindo-os 

como determinantes para o bom desenvolvimento e implementação de uma estratégia 

territorial para Portugal, a saber:  

− Salvaguarda e valorização do património natural e cultural; 

− Assumpção da urbanização global do território de forma a configurar um sistema 

urbano competitivo e sustentável; 

− Necessidade de abertura ao exterior e à fluidez dos movimentos; 
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− Cobertura da diferentes segmentos territoriais, tais como as redes de infra-

estruturas e de equipamentos colectivos, em consonância com o sistema urbano, 

optimizando o bem-estar das populações e a competitividade dos territórios; 

− Promover o reordenamento territorial das actividades económicas; 

− Aproveitamento do recurso Solo para a produção agrícola, silvícola e pecuária, 

mediante uma adequação do ordenamento às várias escalas.  

O sistema de gestão territorial de âmbito nacional completa-se com os Planos Especiais 

de Ordenamento do Território (PEOT) e com os Planos Sectoriais de incidência territorial 

(PSECT). 

Os PSECT são instrumentos de programação ou de concretização das diversas políticas 

com incidência na organização territorial3. Como planos sectoriais entenda-se todos 

aqueles que se relacionem com os vários sectores da administração Central, tais como: 

transportes; comunicações; energia; recursos geológicos; educação e formação; cultura; 

saúde; habitação; turismo; agricultura; comércio; indústria; florestas; ambiente; todos 

aqueles que se encontrem definidos e previstos ao abrigo da lei especial; as decisões 

sobre a localização e a realização de grandes empreendimentos públicos com incidência 

territorial. 

Como conteúdo material, estes estabelecem as opções sectoriais a adoptar e os 

objectivos a alcançar, definem, igualmente, quais as acções a serem efectivadas de 

forma a concretizar-se os propósitos previamente estabelecidos. 

Quanto aos PEOT, estes são instrumentos de natureza regulamentar e da competência 

exclusiva da administração central. O principal propósito deste instrumento de gestão 

territorial é o de organizar, orientar e promover uma série de políticas, circunscritas a uma 

matéria previamente determinada, as quais irão ter uma repercussão espacial. O 

Decreto-Lei n.º 380/ 99, de 22 de Setembro, conjugado com o Decreto-Lei n.º 310/ 2003, 

de 10 de Dezembro, enuncia, na alínea 2c) do artigo n.º 2, três tipos de planos especiais, 

no entanto, e conforme o defendido pela Direcção Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), é possível acrescentar um quarto tipo: 

− Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP); 

                                                
3 Artigo 35.º, do DL n.º 380/ 99 de 22 de Setembro, conjugado com o Decreto-Lei n.º 310/ 2003, de 10 de 

Dezembro. 
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− Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas (POAAP); 

− Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC); 

− Planos de Ordenamento do Parque Arqueológico (POPA). 

Como conteúdo material, os PEOT estabelecem regimes de salvaguarda de recursos e 

valores naturais, fixam os usos e o regime de gestão compatíveis com a utilização 

sustentável do território4. Os supramencionados diplomas legais prevêem, igualmente, a 

metodologia processual a que estes devem obedecer, independentemente da fase em 

que os mesmos se encontram5. 

Quanto aos POAP, o regime legal em vigor6 estabelece que estes são PEOT, por isso, 

carecem de aprovação mediante uma Resolução de Conselho de Ministros (RCM). No 

seguimento de todo este elenco jurídico foi publicado o Decreto-Lei nº 19/93, de 23 de 

Janeiro, que estabelece o modo de classificar as diferentes áreas protegidas. 

Relativamente ao prazo de elaboração do mesmo, este deverá ser definido mediante um 

decreto regulamentar. 

Actualmente, e segundo informações disponibilizadas pela autoridade nacional 

responsável7, o país encontra-se coberto por uma série de áreas protegidas (quadro 

4.1.1), cuja denominação varia consoante o objecto e os objectivos propostos, a saber:  

− Parques Nacionais; 

− Parques Naturais; 

− Reservas Naturais. 

Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), são estabelecidos com a 

publicação em Diário da República do Decreto-Lei nº 309/93 de 2 de Setembro, a qual 

deverá ser conjugada com regulamentação apropriada para que a sua elaboração e 

aprovação seja formalmente definida. Este decreto é revisto através do Decreto-Lei 

                                                
4 Artigo 44.º, do DL n.º 380/ 99 de 22 de Setembro, conjugado com o Decreto-Lei n.º 310/ 2003, de 10 de 

Dezembro. 
5 Artigo 45.º, 46.º, 47.º, 48.º, 49.º e 50.º do DL n.º 380/ 99 de 22 de Setembro, conjugado com o Decreto-Lei 

n.º 310/ 2003, de 10 de Dezembro 
6 Decreto-Lei 380/99 de 22 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo 310/ 2003 de 10 de 

Dezembro 
7 DGOTDU (2007) 
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218/94 de 20 de Agosto, classificando-se, definitivamente, os POOC como planos 

especiais através do Decreto-Lei nº 151/ 95 de 24 de Junho. A Portaria nº 767/ 96, de 30 

de Dezembro, publica a descrição das normas técnicas a que os POOC deverão 

obedecer. (DGOTDU, 2007) 

Os POOC são, assim, instrumentos de natureza regulamentar da competência exclusiva 

da administração central, os quais têm como objectivos os seguintes (DGOTDU, 2007):  

− Ordenar os usos e actividades da orla costeira  

− Classificar as praias e regulamentar o uso balnear  

− Valorizar e qualificar as praias consideradas estratégicas por motivos ambientais ou 

turísticos  

− Orientar o desenvolvimento de actividades específicas da orla costeira; 

− Assegurar a defesa e conservação da natureza 

Os POOC têm uma área de intervenção perfeitamente definida, não devendo esta 

ultrapassar uma largura máxima de 500m contados a partir  do limite das águas do mar 

em direcção a terra. Quanto à faixa marítima de protecção, esta encontra-se estimada até 

à batimétrica dos 30 m. (ICN, 2007) 

Actualmente, a faixa litoral do território continental nacional encontra-se dividido em 9 

troços, integralmente aprovados e publicados (quadro 3.1.2, ICN, 2007) 

O ordenamento do espaço rústico é um problema ainda não resolvido, não obstante ser 

uma preocupação permanente dos governantes portugueses que remonta pelo menos ao 

século XIV, onde se instituiu uma política de povoamento rural e uma disciplina para a 

exploração de matas e fomento da actividade agrícola. (Pardal, 2006) 

Foi no início da década de oitenta que, tendo em consideração o propósito de 

salvaguardar os solos agrícolas com superior potencial de produção, bem como o 

interesse dos diversos valores paisagísticos e ambientais existentes, o governo em 

exercício decide avançar com a promulgação de dois diplomas que irão condicionar a 

determinação do tipo de ocupação do solo, a Reserva Agrícola Nacional (RAN), Decreto-

Lei n.º 451/ 82, de 16 de Novembro, revogado pelo Decreto-Lei n.º 196/ 89, de 14 de 

Junho, conjugado com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 274/ 92, de 12 de 

Dezembro e Decreto-Lei n.º 278/ 95, de 25 de Outubro, e a da Reserva Ecológica 

Nacional (REN), publicada em 1983. 
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Este formato foi entendido como o mais correcto para dar uma resposta efectiva às 

questões resultantes do ordenamento do espaço rústico. Para tal, e tendo como principal 

propósito a sustentabilidade do uso do solo, foram conjugados e articulados os direitos da 

propriedade, o interesse público associado à salvaguarda e valorização dos recursos 

naturais e da paisagem, as dinâmicas do povoamento e a localização do universo das 

actividades económicas. (Pardal, 2006) 

Estes são dois dos principais marcos jurídicos que condicionam a apropriação do espaço 

geográfico no panorama nacional, materializando-se em forma de mapa8 o qual irá 

integrar um outro instrumento de gestão territorial, o Plano Director Municipal. (Gaspar e 

Simões, 2006) 

Relativamente à RAN, um dos factos responsáveis pela sua existência foi a tomada de 

consciência de que o solo é um “recurso natural limitado”, formalmente descrito no 

preâmbulo do diploma legal que lhe deu origem, o Decreto-Lei n.º 356/ 75, de 8 de Julho. 

Contudo, esta decisão não teve a ver, exclusivamente, com objectivos relacionados com 

a defesa das áreas de maiores potencialidades agrícolas do país. Observou, igualmente, 

os elementos admitidos como fundamentais para o equilíbrio paisagístico da envolvente, 

incluindo, inclusivé, a drenagem das diferentes bacias hidrográficas existentes. (Pardal, 

2006) 

A expansão da abrangência da política da RAN foi fundamentada com a promulgação dp 

Decreto-Lei n.º 308/ 79, de 20 de Agosto, o qual descreve no seu preâmbulo que em 

virtude da presença de uma “ânsia desordenada de expansão habitacional, industrial e 

outras…”, a medida mais correcta a adoptar seria incrementar o número de áreas 

geográficas admitidas como RAN. Sidónio Pardal (2006) é um dos seus principais 

críticos, realçando o facto de o conjunto de critérios utilizados por este decreto não serem 

operacionais em termos de ordenamento do território. No seguimento desta linha de 

raciocínio, o Decreto-Lei n.º 451/ 82, de 16 de Novembro, ao longo do seu preâmbulo, 

refere a crescente preocupação em “tomar medidas tendentes ao aumento da produção 

agrícola, o que impõe diligenciar a racional utilização dos solos, sua conservação e 

melhoramento”. 

                                                
8 A denominada Carta de Condicionantes. 
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A publicação do Decreto-Lei n.º 196/ 89, de 14 de Junho, como admite Pardal (2006), 

promoveu uma revisão da RAN enquanto legislação. Foi mantida uma reserva centrada 

em 12% do território nacional mas reconhece-se que a “condição necessária para o 

efectivo e pleno aproveitamento agrícola dos solos de maiores potencialidades é a sua 

inserção em explorações agrícolas bem dimensionadas”. Relativamente ao conceito de 

explorações agrícolas viáveis, este é muito casuístico, dependendo do contexto sócio-

económico do agricultor, de região e do local. Também o conceito de exploração agrícola 

bem dimensionada, importante factor, delicado e carente de aferições no espaço e no 

tempo.  

A RAN passa, assim, a ser definida como ”o conjunto das áreas que, em virtude das suas 

características morfológicas, climatéricas e sociais, maiores potencialidades apresentam 

para a produção de bens agrícolas”. No seguimento desta ordem de ideias, foram 

designadas como RAN todas as áreas geográficas caracterizáveis por uma elevada 

qualidade produtiva do seu solo e ainda, todas aquelas cuja integração se considere 

conveniente para a prossecução dos fins previstos no diploma. (Gaspar e Simões, 2006) 

Mas este Decreto-Lei não restringe a sua acção apenas na definição e enumeração dos 

solos a preservar como reserva estratégica para o país. Paralelamente, estabelece 

também todos aqueles que não seriam integrados na RAN, tais como (Gaspar e Simões, 

2006) 

− Todos os solos geograficamente localizados em áreas destinadas à expansão 

urbana, necessitando para tal de se encontrarem consignados nos diferentes níveis 

de Planeamento Municipal de Ordenamento do Território (PMOT); 

− Aqueles que se localizem dentro dos limites ou perímetros dos aglomerados 

urbanos definidos pelos PMOT ou, na sua ausência, fixados em diploma legal ou 

aprovados por despacho fundamentado do ministro da tutela, sempre sob proposta 

dos respectivos municípios; 

− Os solos destinados a loteamentos urbanos de interesse regional ou local, quando 

integrados em núcleos de construção legalmente autorizados antes da entrada em 

vigor daquele diploma. 

O diploma que antecede a formalização da REN foi o Decreto-Lei n.º 357/ 75, de 8 de 

Julho, cuja principal preocupação era o de condicionar as autoridades municipais em 
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adoptar uma decisão que, de algum modo, pudesse colocar em causa ou mesmo destruir 

o coberto vegetal das áreas geográficas não-agrícolas. (Pardal, 2006) 

A REN é promulgada através do Decreto-Lei n.º 321/ 83, de 5 de Julho, e os seus 

objectivos são incertos, propondo-se “salvaguardar, em determinadas áreas, a estrutura 

biofísica necessária para que se possa realizar a exploração dos recursos e a utilização 

do território sem que sejam degradadas determinadas circunstâncias e capacidades de 

que dependem a estabilidade e fertilidade das regiões, bem como a permanência de 

muitos dos seus valores económicos, sociais e culturais.” (Pardal, 2006, p. 78) 

Ao revogar o Decreto-Lei n.º 357/ 75, de 8 de Julho, e promulgar o Decreto-Lei n.º 139/ 

89, de 28 de Abril, o legislador destaca no preâmbulo que pretende “pôr termo a acções 

que se traduziam na destruição sistemática e injustificada do revestimento vegetal e do 

relevo natural”. Era intenção deste, criar situações susceptíveis de serem ulteriormente 

apresentadas aos órgãos decisórios, como argumento a favor do deferimento de 

pretensões de alterar a afectação dos solos em causa. A atenção do diploma é dirigida, 

não para a conservação dos valores naturais, mas para a afectação dos solos aos 

diversos usos. Esta lei é um instrumento poderoso no jogo da decisão sobre a alteração 

dos usos do solo, principalmente no que diz respeito à prerrogativa de considerar se o 

terreno é ou não urbanizável. (Pardal, 2006) 

O Decreto-Lei n.º 93/ 90, de 19 de Março, sustenta que o Decreto-Lei n.º 321/ 83, de 5 de 

Julho, criou a REN com a “finalidade de possibilitar a exploração dos recursos e a 

utilização do território com salvaguarda de determinadas funções e potencialidades. 

(Pardal, 2006) 

No entanto, integrada num contexto de reformulação da estrutura governamental9, as 

autoridades responsáveis entenderam, como necessário, efectuar uma reformulação da 

REN. O resultado foi a publicação do Decreto-Lei n.º 316/ 90, de 13 de Outubro, no qual 

as áreas a integrar e a excluir da REN são aprovadas por uma comissão interministerial, 

em detrimento das opiniões dos órgãos locais, Câmara e Assembleia Municipal. (Pardal, 

2006) 

Novas alterações são introduzidas na normatividade da REN com o Decreto-Lei n.º 213/ 

92, de 12 de Outubro, tendo-a restringido ainda mais e dotado de uma maior 

                                                
9 Criação do Ministério do ambiente e Recursos Naturais, 



O sistema de gestão territorial em Portugal Continental à escala nacional 

 

 113 

inflexibilidade, eliminando algumas das excepções previstas no art.º 4.º do Decreto-Lei 

n.º 93/ 90. (Pardal, 2006) 

O regime jurídico da REN é actualizado através do Decreto-Lei n.º 79/ 95, de 25 de Abril 

tendo este integrado mais algumas áreas geográficas tidas como importantes, a saber 

(Gaspar e Simões, 2006): zonas costeiras; zonas ribeirinhas; zonas declivosas; águas 

interiores e áreas de infiltração máxima.  


