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3.2. O sistema de gestão territorial em Portugal Continental à 

escala regional  

““PPllaannnniinngg  iiss  nnoott  aa  CCoommmmuunniittyy  ccoommppeetteennccee,,  bbuutt  CCoommmmuunniittyy  ppoolliicciieess  

hhaavvee  ssppaattiiaall  iimmppaaccttss  eevveenn  ssoo..““  (Faludi, 2003, p.2) 

O uso da escala regional na gestão do território emergiu, no panorama nacional, com o 

advento da década de 80, até lá, esta opção nunca foi realmente admitida pelos 

diferentes executivos governamentais. Durante o espaço de tempo que antecedeu a 

adopção dessa prática, são lançados alguns actos de planeamento territorial 

supramunicipais, no entanto, a figura do Plano Regional de Ordenamento do Território 

(PROT), tal como hoje a conhecemos, só surge com a promulgação do Decreto-Lei n.º 

338/ 83, de 20 de Julho. 

Assim, de uma forma resumida, e segundo Gaspar e Simões (2006), os principais planos 

a reter na fase preliminar à promulgação deste instrumento jurídico são: 

− Plano de Urbanização da Costa do Sol (1935); 

− Plano Director de Desenvolvimento Urbanístico da Região de Lisboa (1956); 

− Plano Director da Região de Lisboa (1965); 

− Plano Regional do Algarve (1967); 

− Plano Director da Região do Porto (1973). 

O Plano de Urbanização da Costa do Sol (PUCS), cujo início dos trabalhos datam de 

1935, aprovado pelo Decreto-Lei 37251, de 28 de Dezembro de 1948, o qual revoga a Lei 

n.º 19091, de 22 de Maio de 1935, foi o primeiro ensaio de um protótipo que, num futuro 

                                                

1 O referido diploma legal reconhece a necessidade de protecção da qualidade da faixa do território marginal 

à foz do rio Tejo, geograficamente localizada entre os municípios de Oeiras e Cascais. Sendo assim, o 

Governo em exercício de funções ordenou a elaboração de um plano de urbanização, cujo propósito seria 

abranger a área compreendida entre a zona ribeirinha e uma linha traçada a 100m a norte do eixo da 

projectada auto-estrada naqueles municípios. 
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próximo, serve de modelo para as mais variadas áreas de intervenção. Tal facto 

encontra-se formalizado no preâmbulo do decreto-lei que o constitui, elevando-o à 

posição de condicionante legal na venda de lotes de terreno e na construção de edifícios 

em determinada área geográfica. 

Com o passar do tempo, este plano e o regime jurídico no qual ele se enquadra revelam-

se desfasados da realidade e, em 1959, com a publicação da Lei n.º 2099, de 14 de 

Agosto, concretiza-se a necessidade de revisão dos mesmos. Este contexto legal deu 

início a um novo ciclo de planos regionais que dura, aproximadamente, 17 anos, 

complementado, sempre que necessário, com legislação adequada. Esta fase antecede 

um período de planeamento que se estendeu até aos dias de hoje, o qual efectua uma 

distinção entre PROT e Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT). 

Resumidamente, esta revisão incide sobre dois domínios (Margarida Pereira, citada 

Gaspar e Simões, 2006): 

− Novas soluções urbanísticas, tais como:  

- Alargamento de perímetros urbanos; 

- Aumento de densidades nos núcleos contíguos a Lisboa; 

- Reforço do equipamento nos aglomerados mais importantes. 

− Procedimentos associados ao processo de urbanização, designadamente:  

- Simplificação do zonamento e do regulamento; 

- Activação de mecanismos actuantes sobre o valor fundiário; 

- Aquisição, por parte dos municípios ou de outras entidades públicas, de 

terrenos para habitação social. 

Resumidamente, e no âmbito da referida lei, são produzidos os seguintes instrumentos 

de planeamento: 

− Plano Director de Desenvolvimento Urbanístico da Região de Lisboa (1956); 

− Plano Director da Região de Lisboa (1965); 

− Plano Regional do Algarve (1967); 

− Plano Director da Região do Porto (1973). 

O PUCS antecede o Plano Director da Região de Lisboa (PDRL), tendo-se mantido em 

vigor até que este último fosse formalmente constituído. O PDRL, numa primeira fase 
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designado por Plano Director de Desenvolvimento Urbanístico da Região de Lisboa 

(PDDURL), foi elaborado no âmbito do quadro jurídico em vigor à data, conjugado com o 

Decreto-Lei n.º 46673, de 29 de Novembro de 1965, teve como intuito o controle e 

enquadramento da aceleração da dinâmica de ocupação do solo desta área geográfica.  

Este plano propõe um tipo de ordenamento inspirado nas ideias defendidas por 

Abercrombie no Greater London Plan (1944), o qual defende uma estrutura tipicamente 

funcionalista. Esta política urbanista fundamenta-se numa metodologia de zonamento das 

diferentes áreas temáticas da cidade, delimitadas por uma série de corredores verdes e 

reservas de espaços para infra-estruturas de tráfego. (Gaspar e Simões, 2006) 

Um facto justificativo da alteração e evolução do PDDURL para o PDRL foi a 

necessidade de adequar o mesmo às alterações promovidas pelo III Plano de Fomento, o 

qual considerou a conjuntura política, económica e social dominante.  

Com o advento da década de 60, este raciocínio estende-se a outras regiões 

portuguesas, dando início à elaboração do Plano Regional do Algarve (PRA). O 

conhecido Esboceto é constituído por um conjunto de princípios e objectivos, alguns 

implícitos e outros explícitos, de planeamento e ordenamento, destacando-se os 

seguintes (Gaspar e Simões, 2006): 

− Projectar uma gradual exploração das potencialidades turísticas do Algarve, 

considerando sempre o potencial económico nacional e regional; 

− Promover um Desenvolvimento Sustentável para a região, salvaguardando o 

interesse público em detrimento do privado; 

− Conservar as características ambientais, antrópicas e naturais das diversas áreas 

urbanas e rurais; 

− Promover a localização das futuras concentrações turísticas em áreas de menor 

interesse paisagístico, permitindo, desta forma, aliviar a pressão urbanística sobre o 

litoral, admitindo, pontualmente, instalações turísticas de qualidade superior que 

valorizem o território;  

− Reservar as áreas geográficas de menor potencial económico para, numa 

oportunidade adequada, promover a respectiva exploração;  
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− Organizar o espaço segundo uma lógica económico-ambiental, orientando os 

diferentes empreendimentos turísticos de massa para as grandes concentrações e 

os de nível superior para as zonas de maior beleza natural; 

− Projectar uma reestruturação ao nível económico e social,  que potencialize o 

turismo como alavanca de progresso regional em Portugal.  

Um pouco antes da alteração de regime político português, é criado pela Direcção-Geral 

dos Serviços de Urbanização do Ministério do Equipamento (DGSU), em 1972, o Plano 

Director da Região do Porto (PDRP), promovido no âmbito da Lei n.º 2099, de 14 de 

Agosto de 1959, e do Decreto-Lei n.º 124/ 73, de 24 de Março, enquadrado pelo regime 

jurídico previsto no Decreto-Lei n.º 560/ 71, de 17 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 17/ 72, 

de 13 de Janeiro.  

Para o caso específico dos PROT, estes são entendidos como a resposta mais correcta e 

acertada a um período caracterizável, segundo os responsáveis políticos da época, de 

prolongado experimentalismo e casuísmo no estabelecimento de estratégias para o 

Ordenamento do Território (OT) e Urbanismo à escala regional. Desta forma, o ano de 

1983 transformou-se num verdadeiro marco na publicação de actos legislativos, 

sobressaindo destes o claro intuito de estabelecer uma normatividade e uma 

regulamentação que incentivou a realização de um planeamento à escala regional. 

Em suma, estes são considerados como os instrumentos programáticos e normativos das 

acções a desenvolver no quadro geográfico nacional, visando a caracterização e o 

desenvolvimento harmonioso das diferentes parcelas do território através da optimização 

das implantações humanas e do uso do espaço e do aproveitamento racional dos seus 

recursos. Perante este quadro, foram descritos os seguintes objectivos (Gaspar e 

Simões, 2006): 

− Caracterizar os diferentes aspectos que constituem o território, tais como os 

biofísicos, os geográficos, os paisagísticos e os culturais; 

− Definir critérios de organização e uso do solo, potencializando os seus recursos; 

− Definir normas genéricas de ordenamento do território; 

− Caracterizar e delimitar as várias parcelas territoriais segundo as suas 

potencialidades de utilização; 
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− Estabelecer limiares de utilização dos recursos renováveis, de forma a permitir a 

sua regeneração. 

Este conceito de plano, aplicável ao nível regional e sub-regional, é retomado com a 

publicação, em Maio de 1988, de um novo quadro legal que revogou o anterior. Este é 

um reflexo evidente de um desejo de reforço da responsabilização da administração 

local, principalmente, no que diz respeito ao acto de planear e perspectivar o espaço 

físico e humanizado.  

É partindo da manutenção da sua base de sustentação que se estabelece um novo 

conjunto de critérios para este instrumento de planeamento territorial. Contudo, esta não 

foi a única alteração digna de realce. A proposta de objectivos a alcançar foi, igualmente, 

objecto de uma reavaliação, a saber (Gaspar e Simões, 2006): 

− Efectivar uma política de ordenamento para uma determinada área geográfica; 

− Definir opções e estabelecer critérios de organização e uso do espaço, 

considerando o universo de aptidões e potencialidades da área geográfica; 

− Definir normas genéricas de ordenamento do território; 

− Definir directrizes, mecanismos e/ou medidas complementares, de âmbito sectorial, 

entendidas como necessárias à sua implementação. 

Desta forma, e considerando os instrumentos legais que se impunham, é promovido um 

total de sete PROT (quadro 3.2.1).  

Deste universo, apenas quatro são concluídos e aprovados no espaço temporal que 

medeia os anos de 1991 e 1993, tal como se constata no quadro 3.2.2. 

Quadro n.º 3.2.1: Diplomas legais que promovem a elaboração dos PROT no âmbito do DL N. º 176-A/ 88, de 18 de Maio 

Área Geográfica Nome Diploma Ano 

Algarve Algarve (PROTAL) RCM. N.º 33/ 88 1988 

Douro  Zona Envolvente do Douro (PROZED) RCM. N.º 45/ 88 1988 

Alentejo Alentejo Litoral (PROTALI) RCM N. º 8/ 89 1989 

AML Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) RCM N. º 21/ 89 1989 

Centro Zona Envolvente das Barragens da Aguieira, Coiço e Fronhas (PROZAG) RCM. N.º 34/ 89 1989 

Alentejo Zona de Mármores (PROZOM) RCM n.º 86/ 94 1994 

Alentejo Zona Envolvente da Barragem do Alqueva (PROZEA) RCM n.º 70/ 2002 2002 

Fonte: DGOTDU, Dezembro, 2007 



O sistema de gestão territorial em Portugal Continental à escala regional 

 120 

Ao abrigo da actual legislação foram aprovados, no ano de 2002, os seguintes planos: 

− PROT da Zonas dos Mármores (PROZOM); 

− PROT da Zona Envolvente do Alqueva (PROZEA); 

− PROT da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML). 

Presentemente, existem em Portugal um total de treze PROT, contabilizando os dois 

referentes às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira (quadro 3.2.3).   

Como se constata, este é um quadro que se caracteriza por diferentes fases processuais, 

o qual exige o estabelecer de uma ponte que esclareça o que significou, significa e 

significará esta fase primária de ordenamento à escala regional em Portugal, constituída 

por estes três ciclos de planeamento.  

Quadro n.º 3.2.2: Diplomas legais que aprovam os PROT no quadro legal DL n.º 176-A/ 88, de 18 de Maio,  e DL n.º 367/ 90, de 26 de Novembro 

Área Geográfica Nome Diploma Ano 

Algarve PROT Algarve (PROTAL) DR. N.º 11/ 91 1991 

Douro PROT da Zona Envolvente do Douro (PROZED) DR. N.º 60/ 91 1991 

Centro PROT da Zona Envolvente das Barragens da Aguieira, Coiço e Fronhas (PROZAG) DR. N.º 22/ 92 1992 

Alentejo PROT Alentejo Litoral (PROTALI) DR N. º 26/ 93 1993 

Fonte: DGOTDU, Dezembro, 2007 

Quadro n.º 3.2.3: Estado geral dos PROT em Portugal 

Área Geográfica Nome Estado Ano 

Norte PROZED Em vigor 1988 

Centro PROZAG Em vigor 1989 

AML PROTAML Em vigor 1989 

Alentejo PROTALI Em vigor 1989 

Alentejo PROZOM Em vigor 1994 

Alentejo PROZEA Em vigor 2002 

Norte PROT Norte Em elaboração -- 

Algarve PROT Algarve Revisão em aprovação -- 

Centro PROT Centro Em elaboração -- 

OVT PROT O.V.T. Em elaboração -- 

Alentejo PROT Alentejo Em elaboração -- 

Açores PROT Açores Em elaboração -- 

Madeira PROT Madeira Em elaboração -- 

Fonte: DGOTDU, 2007 
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A primeira fase, constituída pelo PUCS, PDDURL, PDRL, PRA e PDRP, já foi alvo de 

uma análise, por isso, os PROT seguintes serão descritos sinteticamente, segundo uma 

ordem cronológica cujo ponto de partida será o diploma legal que lhe deu origem.  

Este segundo ciclo de planeamento é enquadrado por um novo regime jurídico, 

constituído pelo Decreto-Lei n.º 338/ 83, de 20 de Julho, e pelo Decreto-Lei n.º 176-A/ 88, 

de 18 de Maio, complementados com a legislação apropriada à especificidade da área 

geográfica objecto de análise. 

Este quadro legal introduziu um conjunto alargado de inovações, tais como: 

− Distinção clara dos objectivos, os quais passariam por uma caracterização das 

várias constituintes territoriais, dos critérios de organização e uso do espaço de 

acordo com o aproveitamento dos recursos e consoante as aptidões e 

potencialidades; 

− Avaliar e quantificar as capacidades de suporte do território. 

Altera-se, portanto, a postura adoptada pelo planeador relativamente ao território, 

enquanto objecto de análise. Nesta óptica, este deixa de ser apenas um dado adquirido e 

passa a ser observado segundo um ponto de vista prospectivo, através do qual o espaço 

é entendido não segundo aquilo que é mas o que poderá ser e oferecer. Outro facto 

relevante é a referência, pela primeira vez a um nível regional, da palavra quantificação 

na avaliação da capacidade de suporte e carga do território.  

Este panorama jurídico reflecte as alterações protagonizadas pelo Decreto-Lei n.º 208/ 

82, de 26 de Maio, o qual introduz o conceito de indicador e o papel por este 

desempenhado na elaboração dos planos de nível superior. 

Após esta introdução, e seguindo a metodologia anteriormente descrita, o primeiro 

instrumento de desenvolvimento territorial a ser alvo de uma análise é o Plano Regional 

de Ordenamento do Território para o Algarve (PROTAL), promovido pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 33/ 88, de 14 de Julho. Este diploma surge integrado num 

contexto de crescimento desmesurado da região algarvia, o que provoca um conjunto de 

desequilíbrios, principalmente na faixa litoral.  

Conforme Gaspar e Simões (2006) admitem, este foi o primeiro plano regional a ser 

concretizado devido, em grande parte, ao facto de o Algarve se encontrar “mergulhado” 
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numa tripla crise territorial, cenário que exige, da parte das autoridades competentes, 

uma resposta cabal à problemática, designadamente: 

− Alteração do tipo de uso e ocupação do solo1; 

− Inversão do processo continuado de “esvaziamento” e “encravamento” do interior; 

− Processo crescente de imitação, em áreas específicas, de modelos de ocupação 

associados à orla litoral. 

Como resultado final dos trabalhos produzidos, é publicado o Decreto Regulamentar n.º 

11/ 91, de 21 de Março, que aprova este plano regional. 

É inserido num contexto deste cariz que o PROTAL destaca um conjunto de quatro 

objectivos, assinalados como primordiais para o desenvolvimento territorial da região 

algarvia (Gaspar e Simões, 2006): 

− Desenvolvimento urbano hierarquizado (sete níveis)2; 

− Estabelecimento de um esquema director de actividades económicas3; 

− Estruturação de um conjunto de espaços-canais apoiados numa via rodoviária 

longitudinal4;  

− Modelação da ocupação do território5. 

Decorrido um período temporal de dez anos, durante o qual este instrumento exerce a 

sua influência, o PROTAL entra numa fase de revisão. Esta etapa desenvolve-se no 

âmbito de um outro quadro legal, protagonizado pela Lei n.º 48/ 98, de 11 de Agosto, e 

pelo Decreto-Lei n.º 380/ 99, de 22 de Setembro, conjugado com as alterações impostas 

pelo Decreto-Lei n.º 310/ 2003, de 10 de Dezembro e legislação complementar. 

São consideradas as novas orientações em matéria de ambiente e de ordenamento 

decorrentes deste quadro legal e do conjunto de instrumentos disponíveis ou em 

elaboração, designadamente, as relativas à Rede Natura 2000. No seguimento desta 

                                                
1 Traduzindo-se numa exponencial concentração urbana e de actividades económicas numa estreita faixa 

litoral. 
2 Fundado numa rede de cidades e vilas, bem como em algumas sedes de freguesias mais robustas 
3 Que procura novos balanceamentos territoriais e um elevado grau de diversificação produtiva 
4 Via Longitudinal do Algarve, traçada na transição entre o litoral e o barrocal 
5 Orientada para a contenção da expansão urbano-turística, baseada na definição de usos diferenciados e 

estabelecendo diferentes classes de ocupação urbanística, de recursos naturais e equilíbrio ambiental 
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renovada ordem de ideias, é imposta a adopção de estratégias inovadoras para a região, 

as quais irão enquadrar todo o processo de desenvolvimento, favorecendo a tão 

desejada sustentabilidade.  

Em Setembro de 1988, iniciam-se os trabalhos de preparação do futuro Plano Regional 

de Ordenamento do Território para a Zona Envolvente do Douro (PROZED), instrumento 

jurídico constituído com o intuito de legislar e regulamentar as margens do rio Douro, 

área geográfica de elevada sensibilidade ecológica e económica, entendendo os seus 

responsáveis que este se revestia de um carácter de urgência em virtude da sua 

declarada degradação ambiental e crescente sobreexploração dos recursos naturais. 

Esta preocupação encontra-se claramente descrita na Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 45/ 88, de 22 de Setembro, diploma que delibera a sua elaboração.  

O PROZED considerou, ainda, o contexto inerente à concretização do Plano Rodoviário 

Nacional e do Projecto da Navegabilidade do Douro, o qual irá alterar, de forma 

significativa, os padrões de acessibilidade da zona envolvente do rio Douro. A sua 

elaboração obedeceu a três vectores, admitidos pela equipa técnica como fundamentais, 

a saber: 

− Cumprimento do imperativo constitucional por parte do Estado no sentido de 

assegurar um correcto ordenamento do território e de preservar os recursos 

naturais, o ambiente e os valores paisagísticos; 

− A necessidade de se privilegiar uma visão integrada dos valores a ponderar; 

− Compatibilização dos interesses de âmbito nacional, regional e municipal, num 

esforço compartilhado pelas autarquias locais e pelos organismos com jurisdição 

específica nas diversas áreas. 

Perante este enquadramento, foram estabelecidos os seguintes objectivos para a área 

geográfica em causa: 

− Estabelecer uma estratégia de desenvolvimento que permitisse a exploração dos 

recursos naturais e humanos das margens do Douro, sem pôr em causa o seu 

equilíbrio ambiental e social; 

− Proteger e valorizar a bacia visual do Douro, que é constituída pelas encostas do 

vale do Douro com perspectiva para o rio e que se estende até às linhas de 

cumeada; 
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− Regulamentar a ocupação, uso e transformação do solo de modo a promover a sua 

adequação às potencialidades de cada área; 

− Estabelecer a disciplina da edificabilidade que permitisse preservar os valores 

patrimoniais, urbanísticos e paisagísticos; 

− Constituir um enquadramento de âmbito regional para os planos municipais de 

ordenamento do território; 

− Contribuir para o incremento da qualidade de vida, nomeadamente através da 

celebração de protocolos entre a administração central, as autarquias e os agentes 

económicos, com vista à concretização de programas ou projectos de âmbito 

regional; 

− Servir de suporte à gestão do território, na ausência de outros planos de 

ordenamento. 

Como se observa, é notório o desejo de concretizar uma estrutura que organize o rio 

Douro e áreas adjacentes, projectando essa área geográfica para um futuro sustentado e 

sustentável. A aprovação deste PROT registou-se com a publicação do Decreto 

Regulamentar n.º 60/ 91, de 21 de Novembro.  

O instrumento de desenvolvimento territorial seguinte é o Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Litoral Alentejano (PROTALI), implementado em grande 

parte da faixa litoral alentejana, abrangendo este vários municípios, designadamente: 

− Alcácer do Sal; 

− Grândola; 

− Odemira; 

− Santiago do Cacém; 

− Sines. 

O PROTALI é oficialmente promovido através da publicação da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 8/ 89, de 9 de Fevereiro, a qual destaca como razões para a sua 

implementação o facto de este espaço geográfico se encontrar particularmente 

ameaçado, registando-se o comprometimento de grandes extensões territoriais por uma 

intensa ocupação.  

A sua implementação remonta ao ano de 1993, tendo sido aprovado através do Decreto 

Regulamentar n.º 26/93, de 27 de Agosto, o qual estabelece a normatividade geral de 
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ocupação e utilização do solo. Relativamente aos objectivos a que este PROT se propõe 

alcançar, os mesmos são constituídos por quatro gerais e três específicos, todos eles 

enunciados no artigo n.º 5.º do diploma legal acima referido. Assim, como gerais são 

anunciados os seguintes: 

− Regulamentar a ocupação, uso e transformação do solo de modo a promover a sua 

adequação às potencialidades de cada área; 

− Estabelecer a disciplina da edificabilidade que permita preservar os valores 

patrimoniais, urbanísticos e paisagísticos; 

− Constituir um enquadramento de âmbito regional para os planos municipais de OT; 

− Servir de suporte à gestão do território. 

Quanto aos objectivos específicos, são definidos os seguintes: 

− Reforçar, potenciar e desenvolver esta área geográfica, compatibilizando estas 

componentes com o desenvolvimento das infra-estruturas e a salvaguarda do 

ambiente e dos recursos naturais; 

− Incrementar a integração nacional e regional do litoral alentejano, reforçando e 

potenciando as vantagens que lhe advêm da sua localização geográfica privilegiada 

relativamente à Área Metropolitana de Lisboa e ao Algarve; 

− Minimizar os impactes dos desequilíbrios entre litoral e interior, promovendo as 

acessibilidades e incrementando a funcionalidade entre elas. 

A sua elaboração e constituição surgem integradas numa estratégia de actuação 

preventiva segundo uma perspectiva de planeamento supramunicipal e de 

compatibilização de interesses de diferentes âmbitos e naturezas. Como fim, visa 

defender aquela parcela específica de território das iniciativas avulsas e especulativas 

que imperaram sobre vastas áreas litorais a norte do Sado e no Algarve.  

Sendo assim, o PROTALI constitui um referencial na elaboração dos planos directores 

municipais dos concelhos abrangidos que, à excepção do de Sines, foram ratificados 

após a sua entrada em vigor e, à luz do quadro dos princípios enunciados e no 

cumprimento das regras estabelecidas por este, concretizam as várias opções de 

ordenamento previstas, definindo o regime de ocupação, uso e transformação do solo.  

Após a sua entrada em vigor, foram, igualmente, aprovados: 
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− O Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejo e Costa 

Vicentina (Decreto Regulamentar n.º 33/95, de 11 de Dezembro, conjugado com as 

alterações promovidas pelo Decreto Regulamentar n.º 9/99, de 15 de Junho), que 

disciplina toda a orla costeira a sul de Sines; 

− Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira dos troços Sado-Sines e Sines-

Burgau, promovidos no âmbito da Resolução de Conselho de Ministros n.º 136/99, 

de 29 de Outubro, e 152/98, de 30 de Dezembro, que fixam o regime de usos na 

faixa dos 500 m ao longo da costa. 

Oito anos após a sua aplicação e considerando o quadro jurídico promovido pela 

LBPOTU 1, bem como pelo RJIGT 2, a configuração e a natureza dos PROT foi 

substancialmente alterada.  

Assim, é oficialmente anunciada a sua revisão com a publicação da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 4/ 2002, de 8 de Janeiro, a qual enuncia que deverão ser tidas 

em consideração todo um novo universo de condicionantes resultantes da aprovação da 

Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 2000, a qual restringe, de uma forma ainda mais 

vincada, a aplicação dos vários instrumentos de gestão territorial (IGT) nesta área 

geográfica. Tal exige uma resposta célere por parte das autoridades responsáveis, uma 

adequação e modernização dos mesmos relativamente à nova realidade. 

Em simultâneo com a revisão do PROTALI, é revisto o Plano de Ordenamento do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, encetando-se a elaboração do Plano 

Sectorial da Rede Natura e do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo 

Litoral. Esta concertação de esforços permite aos diferentes decisores políticos, promover 

o desenvolvimento das soluções territoriais mais adequadas a adoptar. 

Vão ser feitos o Plano Regional de Ordenamento do Território para a Zona Envolvente 

das Albufeiras de Aguieira, Coiço e Fronhas (PROZAG), a qual tem em consideração o 

espaço geográfico que envolve as barragens da Aguieira, Coiço e Fronhas. Esta área 

carecia, com carácter de urgência, de ser regulado por um plano de ordenamento, devido 

                                                
1 Lei n.º 48/ 98, de 11 de Agosto. 
2 Decreto-Lei n.º 380/ 99, de 22 de Setembro, conjugado com as alterações promovidas pelo Decreto-Lei n.º 

310/ 2003, de 10 de Dezembro, e legislação complementar. 
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a uma permanente pressão sobre o ambiente e recursos naturais, resultante de uma 

crescente degradação e sobreexploração dos mesmos. 

É neste âmbito que o executivo governamental publica a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 34/ 89, de 7 de Setembro, que delibera a elaboração de um PROT 

especificamente para esta área geográfica. Paralelamente, são nomeadas as diferentes 

partes envolvidas na sua elaboração e descreve, sucintamente, os objectivos que este 

acto de planeamento se propõe atingir, a saber: 

− Estabelecer uma estratégia de desenvolvimento equilibrada que compatibilize as 

políticas de desenvolvimento definidas nos Subprogramas de Desenvolvimento 

Regional, respectivamente Dão-Lafões e Pinhal Interior, de forma a: 

a. Criar alternativas complementares à agricultura, sobretudo no campo do 

turismo, evitando o êxodo das populações e aproveitando de um modo 

correcto as albufeiras existentes; 

b. Estabelecer novas e mais precisas regras de uso do solo tendo em vista o seu 

melhor aproveitamento, evitando o abandono sistemático das terras de cultivo; 

− Concretização de um zonamento e de um quadro de acções e medidas de 

intervenção que permitam à região integrar a sua diversidade. 

Este PROT é formalmente aprovado com a publicação do Decreto Regulamentar n.º 22/ 

92, de 25 de Setembro, admitindo os seus autores que este fora um dos passos mais 

concretos e importantes para o desenvolvimento da Região Centro e do seu correcto 

ordenamento do território. Este diploma descreve os objectivos a que o PROZAG se 

propõe atingir, designadamente: 

− Estabelecer uma estratégia de desenvolvimento equilibrado que compatibilize as 

políticas de desenvolvimento definidas nos Subprogramas de Desenvolvimento 

Regional, respectivamente Dão-Lafões e Pinhal Interior; 

− Criar alternativas complementares à agricultura, sobretudo no campo do turismo, de 

modo a evitar o êxodo das populações, aproveitando de um modo correcto as 

albufeiras existentes, 

− Estabelecer o zonamento do espaço que compatibilize a salvaguarda dos valores 

naturais e do desenvolvimento integrado do território; 
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− Estabelecer as condições de ordenamento biofísico necessárias à salvaguarda do 

equilíbrio ecológico das respectivas albufeiras; 

− Constituir um enquadramento regional aos planos municipais de ordenamento do 

território e às acções de planeamento sectoriais; 

− Servir de suporte à gestão do território, na ausência de outros planos de 

ordenamento. 

Como primeira conclusão a extrair, todos os planos regionais constituídos mantêm-se em 

vigor até à concretização e posterior implementação da segunda geração de PROT, 

distinguindo-se este novo ciclo por ser integralmente enquadrada no actual quadro 

legislativo, o que resulta na constituição de PROT dotados de uma visão conjuntural e de 

uma superior abrangência de área de implementação.  

Após esta segunda etapa, caracterizável pela introdução de um planeamento à escala 

regional, tal como hoje o entendemos, segue-se a exploração da LBPOTU e do universo 

de diplomas legais que, em conjunto com esta, estabelecem e descrevem o sistema de 

gestão territorial em Portugal.  

Em 1998, o PROT perde o seu carácter normativo e assume-se como um simples 

instrumento de carácter estratégico e programático. Perante tal, e conforme se encontra 

descrito no artigo 51.º, do Decreto-Lei n.º 380/ 99, de 22 de Setembro, conjugada com a 

alteração imposta pelo Decreto-Lei n.º 310/ 2003, de 10 de Dezembro, os PROT “ 

definem a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções 

estabelecidas ao nível nacional e considerando as estratégias municipais de 

desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para a elaboração dos planos 

municipais de ordenamento do território”.  

Torna-se assim claro, que este tipo de planos ocupa um papel de charneira entre a 

administração central e os diferentes municípios, cabendo-lhes a função de integrar os 

objectivos, orientações e aspirações de uns e de outros num todo coerente, visando o 

ordenamento e o desenvolvimento regional integrado. 

Os PROT encontram-se previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 48/ 98, de 

11 de Agosto, e o seu âmbito de actuação devidamente definido na alínea 3) do artigo 2.º 

do Decreto-Lei n.º 380/ 99, de 22 de Setembro, referente ao sistema de gestão territorial, 

com as alterações previstas pelo Decreto-Lei 310/ 2003, de 10 de Dezembro e 
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respectivas adaptações promovidas pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 179/ 

2003, de 31 de Outubro. 

Com a publicação deste quadro jurídico, foi introduzido a intenção de se proceder a uma 

avaliação da política de OT, tal como vem descrito no artigo 28.º da lei de bases. Este 

momento assinala o relatório de estado do OT como ferramenta obrigatória, devendo o 

mesmo ser realizado a cada período temporal de dois anos, no qual são discutidos os 

inúmeros assuntos com ele relacionados. 

Além desta inovação, uma outra encontra-se prevista no seu artigo 29.º. A adopção da 

obrigatoriedade de estabelecer formas de acompanhamento e avaliação técnica 

permanente da gestão territorial, podendo este tornar-se, futuramente, num sistema 

nacional de dados sobre o território que permita articular os níveis regional e local. 

O Decreto-Lei 380/ 99, de 22 de Setembro, demonstra igual preocupação, referindo, no 

seu preâmbulo, o desejo de implementar um observatório que reúna toda a informação 

produzida. Como resultado imediato, o Ministério do Equipamento, Planeamento e 

Administração do Território (MEPAT) deve criar e desenvolver um sistema nacional de 

dados sobre o território, elaborando, periodicamente, um conjunto de relatórios sobre a 

concretização das orientações do programa nacional de ordenamento do território 

(PNPOT). 

Assim sendo, e em consonância com a Lei de Bases1, enunciam-se os seguintes 

objectivos para os PROT (MAOTDR, 2005): 

− Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do PNPOT e dos planos 

sectoriais; 

− Traduzir, em termos espaciais, os objectivos de desenvolvimento económico e 

social sustentável, formulados no plano de desenvolvimento regional;  

− Definir medidas e intervenções com vista à atenuação das assimetrias de 

desenvolvimento intra-regionais; 

− Servir de quadro de referência para a elaboração dos Planos Intermunicipais e dos 

PMOT. 

                                                
1 Artigo 52.º de Decreto-Lei n.º 380/ 99, de 22 de Setembro. 
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Do ponto de vista da sua operacionabilidade, estes planos têm como função o 

estabelecimento de um modelo de organização para o território, aplicável à escala 

regional ou sub-regional, dependendo a definição desta, em exclusivo, dos propósitos a 

alcançar. Por isso, um PROT deve ter como conteúdo material o previsto no artigo 53.º 

do Decreto-Lei n.º 380/ 99: 

− A estrutura territorial do sistema urbano, das redes, das infra-estruturas e dos 

equipamentos de interesse regional, salvaguardando e valorizando as áreas de 

interesse nacional em termos económicos, agrícolas, florestais, ambientais e 

patrimoniais; 

− Os objectivos e os princípios assumidos ao nível regional quanto à localização das 

actividades e dos grandes investimentos públicos; 

− As medidas de articulação, a nível regional, das políticas estabelecidas no 

programa nacional da política de ordenamento do território e nos planos sectoriais 

preexistentes, bem como das políticas de relevância regional contidas nos planos 

intermunicipais e nos planos municipais de ordenamento do território abrangidos; 

− A política regional em matéria ambiental, bem como a recepção, ao nível regional, 

das políticas e das medidas estabelecidas nos PEOT; 

− Directrizes relativas aos regimes territoriais definidos ao abrigo de lei especial, 

designadamente áreas de reserva agrícola, domínio hídrico, reserva ecológica e 

zonas de risco; 

− Medidas específicas de protecção e conservação do património histórico e cultural. 

Conforme descreve o MAOTDR (2005), um PROT deve dar resposta a uma série de 

princípios, tais como: 

− Visão estratégica e prospectiva de base territorial; 

− Coerência externa1; 

− Coerência interna2; 

− Perspectiva regional3; 

− Diversidade regional4; 
                                                
1 Compatibilidade quer com o quadro legal quer com o enquadramento estratégico nacional e regional. 
2 Compatibilidade entre propostas do plano. 
3 Contemplar o papel da região como unidade territorial. 
4 Definição de unidades territoriais de âmbito sub-regional. 
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− Integração regional1; 

− Integração sectorial territorial2; 

− Sustentabilidade dos processos de desenvolvimento3; 

− Integração “pessoas-território”4; 

− Objectividade das orientações que estabelece5; 

− Eficácia e eficiência de resultados6; 

− Inteligibilidade em termos de comunicação e apresentação7. 

Quando em 1989 é aprovada, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 21, de 

20 de Abril, a elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território da Área 

Metropolitana de Lisboa (PROTAML), os trabalhos de índole técnica somente se iniciam 

no ano de 1990, prolongando-se até 1992. Como se observa, este instrumento é iniciado 

durante o período de vigência do anterior quadro legislativo, contudo, e devido a factores 

de diversa ordem, o trabalho produzido nesta fase é sujeito a uma reavaliação e 

rectificação entre os anos de 1995 e 1996, tendo-se subtraído um variado conjunto de 

propósitos a serem alcançados pelo ordenamento territorial, designadamente (Gaspar e 

Simões, 2006): 

− Promover uma integração regional progressiva; 

− Recuperar e integrar os diferentes aglomerados urbanos existentes de forma a 

incutir qualidade e funcionalidade aos mesmos, invertendo a tendência da sua 

dinâmica, requalificando, por sua vez, áreas já comprometidas com processos de 

transformação de uso do solo, promovendo a sua estruturação e integração na rede 

de centros proposta; 

− Apoiar o desenvolvimento económico e social no quadro do necessário equilíbrio 

ambiental, com base no reforço e modernização da indústria transformadora, dos 

serviços de apoio à economia e ao turismo, valorizando os mais elevados níveis dos 

equipamentos de ensino, saúde e formação profissional; 
                                                
1 Articulação com outras regiões, nomeadamente regiões vizinhas. 
2 Articulação das políticas com incidência territorial. 
3 Conciliar sustentabilidade ambiental, competitividade económica e equidade de oportunidades. 
4 Garantir a correcta utilização do recurso território em benefício do ser humano. 
5 Normas orientadoras. 
6 Impacte efectivo como instrumento de planeamento. 
7 Clareza de ideias e facilidade de leitura por parte dos utilizadores. 
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− Incrementar a competitividade da área metropolitana e promover a melhoria da 

qualidade de vida através de melhores acessibilidades externas e internas e da 

mais adequada repartição modal, a induzir através de um reforço quantitativo e 

qualitativo da oferta de transportes públicos; 

− Promover a salvaguarda e valorização dos recursos naturais, do património cultural, 

histórico e arqueológico; 

− Promover a identidade própria das populações, valorizando-a, e alicerçar a coesão 

social e territorial, no quadro da sua identificação com os lugares e com a área 

metropolitana; 

− Facilitar a integração da área metropolitana nos quadros institucionais de carácter 

geral e sectoriais previstos na lei.  

Perante tal, a proposta apresentada pela equipa técnica restringe o conjunto de 

prioridades a apenas quatro, referenciadas como essenciais para o projecto, 

designadamente: 

− Sustentabilidade ambiental; 

− Qualificação metropolitana; 

− Coesão sócio-territorial; 

− Organização do sistema metropolitano de transportes. 

Todo este conjunto de factos é descrito e trabalhado ao longo do PROTAML e segundo 

os seus autores, “estruturar e qualificar a Área Metropolitana é o desafio fundamental 

expresso na proposta do PROT, para a próxima década, em contraponto com o 

urbanismo expansivo e depredador de recursos que caracterizou a Região nos últimos 30 

anos. Assim o impõem as orientações de política nacional, as necessidades da 

competitividade externa, mas também os condicionamentos demográficos, ambientais e 

socioeconómicos.” (CCDR-LVT, 2002) 

Gaspar e Simões (2006), citando o descrito no volume I da proposta de PROT para a 

Área Metropolitana de Lisboa (AML), enumeraram um conjunto de cinco linhas 

estratégicas para esta, a saber: 

− Afirmar Lisboa como região de excelência para residir, trabalhar e visitar1; 

                                                
1 Apostar na qualificação social, territorial, urbana e ambiental da área metropolitana. 
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− Potenciar as inter-relações regionais da AML; 

− Desenvolver e consolidar as actividades económicas com capacidade de 

valorização e diferenciação funcional, ao nível nacional e internacional; 

− Promover a coesão social1; 

− Potenciar as condições ambientais da AML. 

Do ponto de vista estratégico, o objectivo recentrar a área metropolitana e policentrar a 

região metropolitana (Gaspar e Simões, 2006) é tido como central, contudo, para que a 

sua obtenção seja exequível, o mesmo deve promover uma interdependência das três 

dimensões territoriais que a compõem, designadamente: 

− Área Metropolitana Central2; 

− Periferia Metropolitana3; 

− Região de Polarização Metropolitana4. 

Após a distinção dos principais propósitos a considerar e prioridades a solucionar, é 

possível estabelecer-se um conjunto preciso de medidas para a promoção das linhas 

estratégicas de desenvolvimento desta área geográfica, designadamente (CCDR-LVT, 

2002): 

− Qualificação do território, elegendo o ambiente e o património como factores de 

competitividade; 

− Requalificação socio-urbanística de áreas degradadas; 

− Reforço das acessibilidades internas e externas (portos, aeroportos, redes 

transeuropeias); 

− Qualificação dos serviços de saúde; 

                                                
1 Através do incremento da equidade territorial, da empregabilidade, do aprofundamento da cidadania e do 

desenvolvimento dos factores da igualdade de oportunidades. 
2 Constituída pelos contínuos urbanos que envolvem as duas margens do Tejo e pelos espaços directamente 

dependentes e articulados com o núcleo central metropolitano, a cidade de Lisboa. 
3 Constituída por uma estrutura polinucleada, descontínua, fortemente interdependente, caracterizável por 

uma estreita relação entre espaços urbanos e rurais na qual se destaca um conjunto de centros de 

dimensão demográfica, dinâmica económica e relativa autonomia funcional em relação à Área 

Metropolitana Central. 
4 Abrange um vasto espaço do território nacional no qual se desenvolvem importantes relações económicas, 

sociais e culturais, induzidas e polarizadas pela Área Metropolitana Central. 
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− Promoção habitacional enquadrada em planos de ordenamento e padrões 

construtivos qualificados, estimulando o repovoamento das áreas urbanas 

centrais; 

− Integração urbana e social de grupos social e economicamente desfavorecidos – 

combate à pobreza e à exclusão social; 

− Qualificação dos sistemas de educação, formação e inserção profissional; 

− Incremento do lazer e do turismo; 

− Realização e promoção de eventos multiculturais e desportivos; 

− Reforço do sistema de produção e difusão científica e tecnológica; 

− Desenvolvimento de serviços avançados de nível internacional; 

− Desenvolvimento das indústrias de conteúdos. 

Com a aprovação do PROTAML através da publicação da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 68/ 2002, de 7 de Fevereiro, é considerado de particular importância a 

existência de um conjunto de indicadores ou parâmetros que permitam acompanhar e 

avaliar a evolução dos fenómenos territoriais e sociais, em especial, os que se 

relacionam com as dinâmicas de alteração dos usos do solo e da sustentabilidade. 

Estabelece-se, assim, uma ponte para com o processo de revisão do PDM, devendo este 

iniciar-se por uma acção de avaliação, quantitativa e qualitativa, do grau e sentido de 

concretização das propostas nele contidas. De forma a dissipar qualquer dúvida, o 

PROTAML distingue os seguintes tipos de indicadores: 

− Indicadores de sustentabilidade; 

− Indicadores de controlo dos usos do solo e das utilizações das áreas de 

construção, 

− Indicadores de qualidade; 

− Indicadores de execução. 

O plano regional seguinte é o de ordenamento da zona de mármores (PROZOM), o qual 

surge no seio de uma conjuntura de elevada complexidade, caracterizável pelo grau de 

exigência nele contido. Esta é uma actividade de enorme impacte espacial e económico, 

tanto à escala local, regional e nacional, o que pressiona os decisores políticos a 

delimitar, geograficamente, a área abrangida pelo futuro PROZOM, admitindo, apenas, os 

municípios de Alandroal, Borba, Estremoz e Vila Viçosa. 
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São variadas as consequências que este tipo de actividade extractiva promove junto da 

paisagem, bem como o grau de impacte das mesmas, emergindo a ausência de 

ordenamento como um dos males menores, no entanto, esta pode comprometer todo um 

conjunto de potenciais áreas de exploração e dificultar a recuperação de outras, 

inutilizando extensões apreciáveis da Reserva Agrícola Nacional e o empobrecimento 

ecológico da região. 

É do conhecimento comum que este tipo de actividade surge associado a problemas de 

difícil recuperação paisagística, de recolha, armazenagem e utilização de estéreis e 

subprodutos, reflectindo-se na transformação da paisagem agrícola, a qual gera 

desequilíbrios na rede hidrológica e de infra-estruturas. Todos estes factores são 

descritos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/ 94, de 1 de Setembro, a qual 

estabelece, igualmente, os objectivos a considerar por este PROT, a saber: 

− Garantir a exploração racional do mármore; 

− Proteger e valorizar outros recursos naturais1; 

− Reorganizar as redes internas de infra-estruturas e acessibilidade e respectiva 

articulação; 

− Garantir o adequado aproveitamento de desperdícios e subprodutos resultantes 

da exploração; 

− Fomentar a recuperação progressiva da zona afectada; 

− Definir usos e actividades alternativas mediante um adequado zonamento e 

estabelecimento de normas de utilização do espaço2. 

Este instrumento é oficialmente aprovado com a publicação da Resolução de Conselho 

de Ministros n.º 93/ 2002, de 7 de Fevereiro, referindo o desejo de monitorização, 

contudo, este cinge-se, exclusivamente, à água e aos recursos hídricos existentes.  

Em 1994, é dado início ao Plano de Ordenamento da Zona Envolvente do Alqueva 

(PROZEA), ao abrigo do anterior regime jurídico, e culmina com a sua aprovação no ano 

de 2002, ao abrigo da actual legislação. O PROZEA tem como principal objecto a 

construção da Barragem do Alqueva e respectiva albufeira, o que acarreta, a par das 

                                                
1 Com especial relevância para os recursos hídricos, solo agrícola e estruturas ecológicas. 
2 Em articulação com as propostas municipais de ordenamento do território, conjugando a importância da 

actividade extractiva com as demais actividades económicas e a valorização ambiental. 
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valias económicas e energéticas, importantes alterações na envolvente territorial, com 

impactes a nível ambiental, social e de uso do espaço.  

Tal facto encontra-se claramente descrito na Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/ 

94, de 15 de Setembro, que acrescenta o desejo de promover, no território envolvente da 

mesma, áreas de especial interesse microclimático, paisagístico, urbano-turístico, ricas 

em flora e fauna, pelo que é fundamental acautelar um correcto ordenamento das 

mesmas. 

Conforme anteriormente foi referido, este é um dos vários PROT cujo acto processual 

estende-se ao longo de vários anos, o que leva a considerar diferentes quadros legais e 

efectuar as devidas adaptações aos mesmos. 

A sua aprovação ocorre aquando da publicação da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 70/ 2002, de 7 de Fevereiro, ao abrigo do actual contexto jurídico. Este instrumento 

tem como principal desafio o estabelecimento de uma proposta de soluções para duas 

grandes questões: 

− Promover o desenvolvimento económico e social desta sub-região, sem alterar o 

seu valor ecológico; 

− Tirar o maior benefício possível do novo empreendimento e, simultaneamente, 

reduzir os seus efeitos negativos. 

Tal como é descrito na nota prévia do diploma que o aprova, as relações entre 

ordenamento de actividades, protecção do ambiente e conservação da natureza 

determinam a importância dos aspectos espaciais, isto é, da forma e organização dos 

sistemas ecológicos.  

O modelo de organização espacial proposto por este plano tem como intuito responder a 

um conjunto de cinco princípios que, segundo a equipa técnica envolvida, devem 

proporcionar uma base sólida e equilibrada para a região: 

− Garantir a sustentabilidade ecológica da zona, tirando o maior rendimento dos 

recursos existentes e gerados pela construção da albufeira; 

− Promover o desenvolvimento das actividades económicas e do emprego1; 

                                                
1 Dentro de critérios de utilização racional do espaço, organização das infra-estruturas e conservação dos 

valores paisagísticos. 
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− Consolidar uma identidade sub-regional1; 

− Reforçar as redes de equipamentos e infra-estruturas2; 

− Assegurar a integração da sub-região nos planos e programas de âmbito regional e 

nacional. 

A sua eficácia encontra-se intimamente relacionada com os objectivos operacionais do 

mesmo, os quais resultam de uma operacionalização dos princípios de desenvolvimento, 

constituído por dois tipos, cada um deles com finalidades específicas: natureza sectorial e 

natureza transversal. Os primeiros referem-se às várias intervenções sectoriais a 

concretizar, tais como: 

− Delimitação de áreas sensíveis do ponto de vista ecológico e orientações no 

sentido da sua salvaguarda; 

− Delimitação das zonas agrícolas a fomentar com fins de exploração económica e 

definição de orientações3; 

− Definição das medidas de valorização e aproveitamento dos recursos 

paisagísticos e de manutenção do mundo rural; 

− Definição da hierarquia da rede viária de acessibilidade regional e sub-regional; 

− Propostas de equipamento sociais e de apoio às actividades produtivas no quadro 

de um sistema urbano reforçado; 

− Definição de áreas prioritárias de localização das actividades industriais e de 

apoio logístico4. 

O segundo grupo de objectivos é definível de uma forma global, implicando intervenções 

em diferentes domínios, designadamente: 

                                                
1 Construída em torno do aproveitamento equilibrado de uma infra-estrutura comum aos seis concelhos em 

causa (a albufeira do Alqueva), garantindo uma repartição equitativa dos benefícios. 
2 Considerados básicos quer para o bem-estar da população residente, quer para o apoio a novas actividades 

económicas. 
3 Tendo em vista o desenvolvimento de uma agricultura sustentável como um dos sectores produtivos sub-

regionais. 
4 Locais de armazenagem e parques de mercadorias, entre outros, sem prejuízo da localização em espaço 

rural de indústrias específicas ligadas ao aproveitamento de recursos naturais, desde que devidamente 

integrada em termos ambientais. 
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− Definição de um estrutura geral de organização do território que permitisse a 

orientação de localização das diversas actividades e investimentos que surgissem 

na sub-região nos consecutivos anos; 

− Articulação, ao nível sub-regional, dos diversos planos directores municipais e 

fornecimento de orientações para a sua revisão individual, de acordo com o 

modelo de organização territorial estabelecido no PROZEA; 

− Definição de princípios de enquadramento das propostas do Plano de 

Ordenamento da Albufeira do Alqueva, que definissem as regras de utilização do 

solo numa faixa de 500m junto ao plano de água; 

− Definição dos sectores e áreas de actividade com maior potencial de criação de 

emprego e valorização de recursos endógenos1.  

Relativamente à terceira geração de PROT, presentemente em elaboração e que vão ser, 

segundo Vítor Campos2, entregues às autoridades competentes, para avaliação e 

posterior aprovação, até ao final do ano de 2007, caracterizam-se por uma superior 

abrangência territorial e por integrarem no seu seio todos aqueles que se encontram em 

vigor. Este outro grupo surge na sequência de uma nova série de Resoluções Ministeriais 

e assim, integram o novo grupo de Planos Regionais de Ordenamento do Território, 

seguindo o sentido de Norte – Sul, os seguintes instrumentos: 

− PROT – Norte; 

− PROT- Centro; 

− PROT – Oeste e Vale do Tejo; 

− PROT – Alentejo. 

Este conjunto de instrumentos de desenvolvimento regional irá juntar-se aos já existentes 

PROT-AML e PROTAL e em conjunto com estes, regimentam e orientam 

estrategicamente todos os actos de planeamento territorial hierarquicamente inferiores. 

Relativamente à região Norte de Portugal, actualmente, encontra-se em plena elaboração 

o PROT de Trás-os-Montes e Alto Douro, cujos elementos já trabalhados e desenvolvidos 

devem ser articulados com o futuro enquadramento estratégico a definir por um 

documento único para a totalidade da região, o PROT-Norte. Este novo instrumento de 

                                                
1 No sentido de orientar futuros programas de formação profissional e de apoio ao investimento produtivo 
2 Director-Geral da Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU). 
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âmbito regional terá, necessariamente, de considerar três espaços de características 

diferenciadas, nomeadamente (MAOTDR, 2006): 

− Área Metropolitana do Porto; 

− A sub-região de Entre Douro e Minho; 

− A sub-região de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Reconheceu-se, ainda na vigência do anterior contexto legislativo, a necessidade da 

existência de planos de nível supramunicipal que permitissem uma integração aos planos 

directores municipais (PDM) em elaboração e de forma a colmatar as faltas de coerência 

entre eles, conduzindo ao desenvolvimento de trabalhos de preparação de diversos 

instrumentos de planeamento de âmbito sub-regional.  

Exemplo desta realidade é o caso do Plano Regional de Ordenamento da Zona 

Envolvente do Douro (PROZED), elaborado e aprovado no início da década de 90, 

abarcando 13 concelhos do Douro, desde a Barragem de Crestuma até ao coração da 

Região Demarcada, e cujas disposições vieram a ser integradas nos PDM que, quase 

imediatamente, se lhe seguiram. 

O Plano Regional de Ordenamento do Alto Minho (PROTAM), correspondente à NUTS III 

Minho-Lima (distrito de Viana do Castelo), é um exemplo elaborado entre os anos de 

1993 e 1995, mereceu parecer favorável da respectiva comissão de acompanhamento, 

no entanto, nunca chegou a ser oficialmente aprovado em virtude de se ter sobreposto o 

processo de elaboração da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de 

Urbanismo, que fixava uma configuração diferente para os PROT. 

O caso dos PROT de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROT/ TMAD) é ligeiramente 

diferente dos anteriores, encontrando-se este já enquadrado pelo actual contexto legal e 

numa adiantada fase de elaboração, abrangendo uma vasta sub-região do norte, que 

corresponde, com pequenos acertos, às NUTS III Douro e Alto Trás-os-Montes. Esta área 

apresenta uma elevada especificidade geográfica e de ocupação humana que a 

diferenciam claramente das zonas do Minho e do Douro Litoral. Os trabalhos já 

realizados no âmbito do PROT/ TMAD serão integrados no futuro PROT-Norte. 

Perante tal, o executivo governamental ordenou o início dos trabalhos preparatórios do 

futuro PROT através da publicação da Resolução de Conselho de Ministros n.º 29/ 2006, 

de 23 de Fevereiro. 
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No que diz respeito à futura estrutura do novo PROT da Região Centro, o mesmo deve 

ser organizado em várias subunidades espaciais, correspondendo cada uma delas a uma 

das várias sub-regiões que a caracterizam, esforçando-se, no entanto, por não se perder 

a tão necessária perspectiva global da região (MAOTDR, 2006) 

Tal intenção encontra-se descrita na Resolução de Conselho de Ministros n.º 31/ 2006, 

de 23 de Fevereiro, documento que promove a sua elaboração, assinalando este que a 

região Centro tem acompanhado, nas suas diferentes etapas, o conjunto das iniciativas 

públicas de OT direccionadas para as áreas de recursos patrimoniais e ambientais mais 

vulneráveis, áreas sujeitas a superior pressão urbana, industrial e turística.  

Um exemplo claro deste tipo de preocupação são os casos do Plano Regional de 

Ordenamento para a Zona Envolvente das Barragens da Aguieira, Couço e Fronhas 

(PROZAG) e do Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro Litoral (PROT - 

Centro Litoral). Este último nunca entrou em vigor, apesar do início dos trabalhos 

remontarem a alguns anos, motivado pelas sucessivas alterações ao respectivo regime 

processual entretanto verificadas.  

É do conhecimento geral que a região Centro detém uma posição estratégica na própria 

estruturação do território nacional, possuindo importantes recursos para o 

desenvolvimento do país, em particular os hídricos e os florestais. Este conjunto de 

factores encontra-se sujeito a variadas dinâmicas, cujos reflexos são o acentuar dos 

desequilíbrios internos e o incremento das pressões sobre o uso do solo, o que produz, 

paralelamente, uma série de tensões potencialmente desagregadoras da unidade 

regional.  

Segue-se o PROT da região do Oeste e Vale do Tejo (OVT), que entrou em vigor com a 

publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/ 2006, de 23 de Fevereiro, a 

qual considera que, apesar de na Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) o PROTAML 

se encontrar em vigor, desde 2002, é estritamente necessário no estabelecimento de 

uma estratégia específica para o Oeste. 

É comummente aceite que este veio estabelecer as opções estratégicas e o modelo 

territorial para a RLVT, tendo-se constituído como um quadro de referência para o 

universo das intervenções da administração. 
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Esta é uma área geográfica que se encontra sujeita a profundas alterações, 

nomeadamente as decorrentes da concretização de importantes infra-estruturas de 

acessibilidade, em particular um novo aeroporto, a rede ferroviária de alta velocidade e 

uma rede de auto-estradas que converge em Lisboa. Esta infra-estrutura gera, desde da 

fase da sua decisão, fortes dinâmicas de apropriação e transformação do território, as 

quais devem ser enquadradas num processo de planeamento territorial integrado. 

Outro facto importante na concretização de um PROT, e especialmente, para uma área 

geográfica como esta, é a coincidência temporal entre o período de discussão e de 

decisão sobre os objectivos e linhas de financiamento a contemplar. Presentemente, os 

fundos estruturais desempenham aqui, um papel importante, aconselhando-se uma 

reflexão estratégica de base regional que enquadre mecanismos de balizamento de 

futuras decisões sobre investimentos com relevância para o desenvolvimento territorial. 

Deste modo, revela-se de superior oportunidade a elaboração de um plano regional para 

a área constituída pelas unidades territoriais do Oeste e do Vale do Tejo (Médio Tejo e 

Lezíria do Tejo), o qual estabelece a devida articulação com o PROT em vigor para a 

Área Metropolitana de Lisboa (AML), com as iniciativas de planeamento das regiões 

Centro e Alentejo, com o quadro de orientações promovidas pelo Programa Nacional da 

Política de Ordenamento do Território (PNPOT), definindo a estratégia, as opções de 

desenvolvimento e o modelo de organização territorial dessas sub-regiões. 

Relativamente à região do Alentejo, o seu PROT é promovido, no seguimento da 

publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/ 2006, de 23 de Fevereiro, à 

qual juntar-se-á a experiência anteriormente adquirida em questões de planeamento 

supramunicipal, resultando num estado de consciência permanente sobre a valia de 

alguns dos espaços sujeitos a tensões particulares, tais como:  

− Pressões urbano-turísticas no litoral; 

− Planeamento antecipativo da envolvente da albufeira de Alqueva; 

− Disfuncionalidades resultantes de um grave desordenamento do território na 

designada “zona dos mármores”.  

A gestão deste universo de situações deu origem, respectivamente, ao PROTALI, ao 

PROZEA e ao PROZOM, contudo, e considerando o actual quadro jurídico que 
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regulamenta os PROT, torna-se necessário que os mesmos fossem além de um 

planeamento do tipo parcelar, aplicado, exclusivamente, a algumas áreas específicas.  

Desta forma, entende-se estabelecer uma visão integrada do território do Alentejo, das 

suas dinâmicas regionais e locais, construindo um modelo de organização territorial que 

promovesse realidades urbanas e rurais adequadas às exigências crescentes e 

diferenciadas da sociedade, de modo a potenciar as especificidades decorrentes da 

elevada diversidade que caracteriza esta região, valorizando os recursos existentes e 

orientando mudanças significativas nas funções a desempenhar pelo espaço rural. 

Um tipo de plano regional muito específico é o florestal (PROF), previsto na alínea 2 do 

artigo 5.º da Lei n.º 33/ 961, de 17 de Agosto, conjugado com o previsto pelo Decreto-Lei 

n.º 204/ 99, de 9 de Junho. Este contexto jurídico integra-se no quadro legal constituído 

pela Lei 48/ 98, de 11 de Agosto, alínea 1 do artigo 34.º. 

O PROF é oficialmente promovido com a publicação da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 118/ 2000, de 24 de Agosto, o qual incumbe as diferentes Direcções 

Regionais de Agricultura de proceder aos devidos procedimentos processuais para a sua 

concretização. Este diploma foi sujeito a uma nova redacção através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 179/ 2003, de 31 de Outubro, que procedeu as devidas 

adaptações na delimitação das regiões Plano à organização das unidades de nível III da 

Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS). 

Por último, urge esclarecer o último dos instrumentos que, no panorama da LBPOTU e do 

RJIGT, têm uma aplicação directa à escala regional. 

Aquando da constituição do actual quadro jurídico, o legislador sentiu a necessidade de 

concretizar um meio supletivo de intervenção ao executivo governamental, que ofereça 

uma relação de compromisso e de compatibilização entre o PNPOT e os PROT, 

observando uma futura aplicação à escala local. Este foi o principal motivo para a criação 

da figura jurídica do Plano Especial de Ordenamento do Território (PEOT), cujos 

objectivos encontram-se descritos na alínea 4 do artigo 10.º da Lei n.º 48/ 98, de 11 de 

Agosto, e definidos no artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 380/ 99, de 22 de Setembro, com as 

alterações impostas pelo Decreto-Lei n.º 310/ 2003, de 10 de Dezembro.  

                                                
1 Diploma igualmente reconhecido como a Lei de Bases da Política Florestal. 
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O PEOT é um instrumento de âmbito nacional mas considerado de desenvolvimento 

regional, tal como define a alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 380/ 99, de 

22 de Setembro, com as alterações impostas pelo Decreto-Lei n.º 310/ 2003, de 10 de 

Dezembro, e perante tal facto, a sua elaboração encontra-se na dependência directa da 

Administração Central. 

A figura jurídica do PEOT surgiu com a publicação do Decreto-Lei n.º 151/ 95, de 24 de 

Junho, onde é assinalada a razão da sua constituição. Segundo o legislador, as 

crescentes preocupações sentidas no domínio do ordenamento do território levaram os 

municípios e os diversos órgãos da administração directa e indirecta do Estado, a 

proceder à elaboração de planos disciplinadores da ocupação do solo com vista à fixação 

de regras de ocupação, uso e transformação das áreas sob sua jurisdição. 

Para além dos planos regionais de ordenamento do território, apenas os planos de 

ordenamento da orla costeira e os planos de ordenamento das albufeiras públicas estão 

devidamente regulamentados mediante diplomas próprios. Todavia, alguns aspectos do 

respectivo regime jurídico gozam de um tratamento diverso, que nada justifica. 

No tocante aos demais planos da iniciativa da administração directa e indirecta do 

Estado, o respectivo regime jurídico de elaboração e aprovação não está definido. Tal 

acontece, designadamente, com os planos de ordenamento florestal, os planos de 

ordenamento e expansão dos portos, os planos integrados de habitação e os planos de 

salvaguarda do património cultural. Assim, segundo a alínea 3 do artigo 1.º deste 

decreto-lei, são considerados PEOT os seguintes: 

− Planos de Ordenamento Florestal; 

− Planos de Ordenamento e Expansão dos Portos; 

− Planos Integrados de Habitação; 

− Planos de Salvaguarda do Património Cultural; 

− Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas; 

− Planos de Ordenamento das Albufeiras de Águas Públicas; 

− Planos de Ordenamento da Orla Costeira. 

O quadro legal que regimenta o PEOT sofre uma alteração, por ratificação, através da Lei 

n.º 5/ 96, de 29 de Fevereiro, harmonizando o regime jurídico deste instrumento de 
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natureza especial. Desta forma, a alínea 3 do artigo 1.º é revista e alterada, definindo 

uma nova estrutura, designadamente:  

− Áreas Protegidas (POAP); 

− Orla Costeira (POOC); 

− Albufeiras das Águas Públicas (POAAP).  

Posteriormente, com a publicação do actual quadro legal, constituído pela Lei n.º 48/ 98, 

de 11 de Agosto, e pelo Decreto-Lei 380/ 99, de 22 de Setembro, conjugado com as 

alterações preconizadas pela publicação do Decreto-Lei 310/ 2003, de 10 de Dezembro, 

este conjunto de planos especiais foram integrados e enunciados formalmente. 

Resumindo, este último ciclo de planificação à escala regional tem como objectivo 

principal, adaptar e dotar as regiões com instrumentos, eficientes e eficazes, que 

articulem os diversos planos de gestão territorial hierarquicamente inferiores. 

Como se comprova com a leitura do presente capítulo, o PROT evoluiu 

consideravelmente, tanto do ponto de vista normativo como do conteúdo, ao longo dos 

últimos anos. Após a publicação da LBPOTU, este passa a desempenhar um papel mais 

vocacionado para o estabelecimento de estratégias intermunicipais e de articulação 

regional. 

Esta evolução do quadro jurídico que o regulamentava, é um importante passo no sentido 

de dotar o PROT de capacidade legal para promover uma mediação entre os diferentes 

interesses em jogo, quer estes provenham da dimensão nacional (PNPOT) ou local 

(PMOT). 

Para tal, as autoridades competentes entenderam que a opção mais correcta seria a 

concretização de um novo ciclo de PROT, os quais iram absorver os já existentes, 

integrando-os em estratégias futuras, e assim explorar de uma forma mais ambiciosa as 

potencialidades económicas e sociais existentes. 


