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3.3. O sistema de gestão territorial em Portugal Continental à 

escala local  

““AAnnaalliissaarr  aass  ddiiffeerreenntteess  ffoorrmmaass  ddee  aapprroopprriiaaççããoo  ddoo  tteerrrriittóórriioo  éé  uumm  

eexxeerrccíícciioo  iinnddiissppeennssáávveell  ppaarraa  ssee  ccoommpprreeeennddeerr  oo  eessttaaddoo  aaccttuuaall  ddoo  

oorrddeennaammeennttoo  ee  ccoommoo  aass  mmaattéérriiaass  ddoo  uurrbbaanniissmmoo  ee  ddoo  ppllaanneeaammeennttoo  

ppootteenncciiaamm  aa  ccoonnfflliittuuaalliiddaaddee  ee  aa  iinnjjuussttiiççaa  rreellaattiivvaa,,  rreessuullttaanntteess  ddaa  

ddiissttrriibbuuiiççããoo  ddee  mmaaiiss--vvaalliiaass  ppoorr  vviiaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  (Fernando Santo, 

2006, Bastonário da Ordem dos Engenheiros) 

São vários os exemplos em Portugal relacionados com o planeamento, contudo, é de 

assinalar o já referido Plano de Reconstrução da Cidade de Lisboa do pós terramoto de 

1755 e a implementação do Plano Geral de Melhoramentos da Cidade de Lisboa, através 

da Portaria de 24 de Maio de 1865, a qual nomeou a primeira Comissão do género. 

Este último facto, formalização de uma intenção de planeamento, foi considerado por 

Sérgio Barroso (2006), como Fase n.º 1 da implementação de um ciclo à escala local, 

concretizando-se num período que medeia os anos de 1864 e de 1934, denominada por 

Planos Gerais de Melhoramentos. 

Com a publicação do Decreto-Lei de 31 de Dezembro de 1864, da autoria do ministro das 

Obras Públicas João Crisóstomo, foi dado seguimento a uma linha de pensamento muito 

em voga, a Regeneração. Para Barroso (2006), esta, muito provavelmente, inspirou-se 

na legislação de enquadramento urbanístico que este governante tivera conhecimento 

aquando das suas viagens a França e Inglaterra, em 1854. 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 24802, em 1934, da autoria de Duarte Pacheco, 

procede-se à substituição do quadro legal vigente, datado do século XIX, exigindo-se 

uma superior responsabilização às autoridades políticas locais, distinguindo-se funções e 

âmbitos de actuação para os diferentes tipos de administração pública1. 

                                                
1 Central e local. 
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Tal como afirma Barroso (2006), este diploma foi o primeiro momento no qual o princípio 

da obrigatoriedade de planificação das obras de urbanização e expansão dos 

aglomerados urbanos foi instituído, com a vantagem de se aplicar à totalidade do 

aglomerado e com fins mais amplos do que os estabelecidos nos planos gerais de 

melhoramentos. Os planos deviam incidir sobre as áreas edificadas, as zonas intersticiais 

a urbanizar, as áreas de expansão urbana e as vias de comunicação da rede primária, 

secundária e de ligação a áreas turísticas e de lazer. 

Considerando que uma realidade exige a uma qualquer normatividade, as devidas e 

necessárias adaptações, este quadro jurídico viu-se na contingência de estabelecer um 

relacionamento com uma série de novos diplomas legais que permitiriam ao mesmo 

regimentar e regular as mais variadas operações de planeamento territorial à escala 

local, concretizando um conjunto de estratégias que permitissem alcançar o 

desenvolvimento e o progresso esperado.  

Assim sendo, segundo o defendido pelo mesmo autor, é de realçar os seguintes 

documentos: 

− Decreto-Lei n.º 33921, de 5 de Setembro de 19441; 

− Decreto-Lei n.º 35931, de 4 de Novembro de 19462;  

− Decreto-lei n.º 38382, de 7 de Agosto de 19513; 

O RGEU fixa as normas e os procedimentos técnicos genéricos a adoptar por quem tem 

de conceber e projectar uma edificação, cabendo às autarquias a sua fiscalização e a 

elaboração dos respectivos regulamentos de execução, punindo a sua violação através 

de contra-ordenações puníveis com coimas. 

                                                
1 Que reúne e melhora a legislação relacionada com os levantamentos topográficos e os Planos de 

Urbanização. 
2 Que determina que os anteplanos de urbanização, devidamente aprovados pelo ministro da tutela com 

parecer do Conselho Superior das Obras Públicas, deveriam ser obrigatoriamente respeitados em todos os 

actos de gestão territorial, tais como as edificações, reedificações, no traçar de novos arruamentos, nas 

áreas das sedes de conselho e demais localidades ou zonas abrangidas. 
3 Referente ao Regulamento Geral de Edificações Urbanas (RGEU), os anteplanos perde o carácter 

vinculativo, sendo apenas reconhecido como Planos de Urbanização. 
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Este decreto-lei sofre uma série de alterações de forma a adaptar-se às reais 

necessidades dos utilizadores, bem como daqueles que se encontram sob a sua 

influência, designadamente:  

− Decreto-Lei n.º 38888, de 29 de Agosto de 1952; 

− Decreto-Lei n.º 44258, de 31 de Março de 1962; 

− Decreto-Lei n.º 45027, de 13 de Maio de 1963; 

− Decreto-Lei n.º 650/ 75, de 18 de Novembro; 

− Decreto-Lei n.º 43/ 82, de 8 de Fevereiro; 

− Decreto-Lei n.º 463/ 85, de 4 de Novembro; 

− Decreto-Lei n.º 172-H/ 86, de 30 de Junho; 

− Decreto-Lei n.º 64/ 90, de 21 de Fevereiro; 

− Decreto-Lei n.º 61/ 93, de 3 de Março; 

− Decreto-Lei n.º 555/ 99, de 16 de Dezembro conjugado com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/ 2001, de 4 de Junho. 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 560/ 71, de 17 de Dezembro, cujo intuito é o 

aperfeiçoar e simplificar os vários actos processuais relacionados com o planeamento, 

entende-se ter sido dado um importante passo na clarificação da hierarquia dos planos, 

tornando-os mais flexíveis e incrementando a responsabilidade dos municípios 

relativamente à aprovação de Planos de Urbanização e de Pormenor, referentes a 

sectores urbanos integrados em planos gerais ou parciais já aprovados. (Barroso, 2006) 

Este decreto-lei articula-se com uma nova “bateria” de documentos legais que, com este, 

regulam o conjunto de procedimentos relacionados com a temática, designadamente: 

− Decreto-Lei n.º 166/ 701, de 15 de Abril2; 

− Decreto-Lei n.º 576/ 70, de 24 de Novembro3; 

− Decreto-Lei n.º 561/ 71, de 17 de Dezembro4, devendo estes indicar a seguinte 

informação:  
                                                
1 Regime de Licenciamento de Obras Particulares. 
2 Quando o caso em análise referia-se ao indeferimento do pedido de aprovação do Plano de Pormenor. 
3 No que diz respeito à aquisição de terrenos pelas câmaras municipais, concessão de subsídios, 

empréstimos e garantias quanto a áreas sujeitas a Plano de Urbanização. 
4 Que fixa os requisitos de ordem técnica a que os planos gerais e parciais de urbanização e os Planos de 

Pormenor deveriam obedecer. 
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a. A situação existente; 

b. O zonamento primário, definindo as áreas destinadas à habitação, à indústria, 

ao comércio, à agricultura, a espaços livres públicos e a outros usos; 

c. O traçado proposto para a rede geral das vias de comunicação; 

d. A localização dos principais equipamentos públicos ou de interesse geral; 

e. Os elementos essenciais das redes de abastecimento de água, de 

saneamento e de electrificação e indicação da sua viabilidade técnico-

económica; 

f. A organização geral da circulação rodoviária e dos transportes; 

g. As principais zonas urbanas ou naturais a proteger; 

h. As fases de realização do plano. 

A terceira fase tem início com a alteração do regime político em Portugal, corria o ano de 

1974. Após a Revolução dos Cravos, e com a promulgação da nova Constituição da 

República, em 1976, o Ordenamento à escala local entra numa nova dimensão, 

consequência directa de um aumento da responsabilização e das competências político-

administrativas das autarquias locais.  

A actividade da Administração local passa a ser regulada pela Lei n.º 79/ 77, de 25 de 

Outubro, da qual incorre uma série de novas atribuições e competências para os órgãos 

que a compunham. Perante a alteração do sentido do que deve ser o papel a 

desempenhar pelas autarquias no âmbito do planeamento territorial, encontram-se 

reunidas as condições mínimas para o aparecimento do Plano Director Municipal (PDM) 

como figura preponderante e estruturante de desenvolvimento económico e social do 

país.  

O Decreto-Lei n.º 208/ 82, de 26 de Maio, introduz formalmente a figura do PDM ao 

descrever, ao longo de todo o seu preâmbulo, a necessidade de tal ferramenta. Assim, e 

segundo o descrito no artigo n.º 1, este tem uma série de funções como a definição de 

metas a alcançar pelos vários domínios que compõem o território do município e nas 

suas relações com o Ordenamento. É considerado, ainda, como um instrumento de 

planeamento de ocupação, uso e transformação do solo, de programação das 

realizações e investimentos municipais que ao respeitar as normas urbanísticas 

existentes, constituem um meio de coordenação dos programas municipais com os 

projectos de incidência local dos departamentos da administração central e regional. 
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Como objectivos, e segundo o descrito no n.º 1 do artigo 3.º, foram fixados os seguintes: 

− Traduzir as metas do desenvolvimento económico e social, do planeamento 

territorial e urbano, do fomento das actividades, das infra-estruturas e dos 

equipamentos;  

− Apresentar um conjunto de indicadores que sirvam de base à elaboração de planos 

de âmbito nacional, regional ou sub-regional, bem como desenvolver e detalhar as 

directrizes definidas nesses planos; 

− Constituir um instrumento de participação das populações no planeamento e no 

ordenamento do território; 

− Definir estratégias relativas às actividades produtivas a desenvolver pela iniciativa 

privada e à mobilidade da população. 

É através da publicação deste diploma que é introduzido, pela primeira vez no panorama 

nacional, o conceito de indicador, tal como se observa através da leitura da alínea b) do 

n.º 1 do supracitado artigo. Mas estes quatro objectivos não são os únicos previstos por 

este diploma legal, distinguindo-se, ainda, os seguintes:  

− Proceder à classificação do uso e destino do território municipal, definindo o regime 

geral da edificação e parcelamento da propriedade, a eventual transformação da 

rede urbana e das condições de acessibilidade dos aglomerados; 

− Estabelecer as bases da administração urbanística do município e assegurar a sua 

integração no planeamento territorial e urbano; 

− Programar o funcionamento das principais redes municipais de serviços de uso 

público, nomeadamente a rede de transportes; 

− Garantir a conveniente utilização dos recursos naturais, do ambiente e do 

património cultural.  

Este novo contexto normativo exige, ao legislador, a constituição de um novo quadro 

legal de forma a complementa-lo, a saber: 

− Portaria n.º 989/ 821, de 21 de Outubro; 

− Decreto Regulamentar n.º 91/ 822, de 29 de Novembro. 

                                                
1 Diploma que determina os conteúdos técnicos dos PDM. 
2 Diploma que define o processo de elaboração dos PDM. 
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Perante a complexidade com que se revelou a implementação e execução de um PDM, 

os responsáveis políticos sentiram a necessidade de legislar no sentido de aligeirar os 

procedimentos com ele relacionados, o que veio a concretizar-se através da publicação 

do Decreto-Lei n.º 69/ 90, de 2 de Março, diploma que regula a elaboração, aprovação e 

ratificação dos PMOT. Conforme admite Barroso (2006), este diploma marca um novo 

momento na prática do ordenamento do território. 

Ao aderir, em 1986, à União Europeia e associado a esta, a possibilidade de acesso, por 

parte dos vários municípios, a Fundos de Coesão e Estruturais, revela-se como condição 

sine qua non a cobertura nacional por instrumentos de planeamento devido às exigências 

constantes nos processos de candidatura aos supracitados fundos. 

Outra razão para a cobertura do território nacional com PDM tem a ver com o contexto de 

desenvolvimento no qual o país encontra-se integrado, caracterizando-se este por um 

real boom urbanístico e infraestrutural. Tal facto exige o estabelecer de estratégias, 

políticas, económicas e sociais que permitissem um desenvolvimento sustentado e 

sustentável.  

No entanto, e segundo Barroso (2006), é de realçar a experiência obtida com a legislação 

de 1982, a qual permite, até ao final da década de 80, concretizar cinco PDM, exigindo a 

reformulação desta figura jurídica de modo a torna-la mais flexível e eficaz, em 

detrimento da ênfase anteriormente dada ao desenvolvimento socioeconómico. Perante 

este quadro, o Decreto-Lei n.º 69/ 90, de 2 de Março, revoga o contexto jurídico vigente, 

designadamente: 

− Decreto-Lei n.º 561/ 71, de 17 de Maio; 

− Decreto-Lei n.º 208/ 82, de 26 de Maio. 

Perante tal, e citando a alínea 1 do artigo 1.º do supracitado diploma, como planos 

municipais entende-se ser: 

− Os Planos Directores Municipais, que abrangem todo o território municipal; 

− Os Planos de Urbanização, que abrangem áreas urbanas e urbanizáveis, podendo 

também abranger áreas não urbanizáveis intermédias ou envolventes daquelas;  

− Os Planos de Pormenor, que tratam, em detalhe, áreas referidas nas alíneas 

anteriores. 
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Outra inovação produzida por este diploma foi o estabelecer da natureza jurídica dos 

PDM, os quais passam a ser considerados como regulamento administrativo. Por sua 

vez, torna-se necessário distinguir um conjunto de princípios, os quais são enunciados na 

alínea 1 do artigo 5.º, designadamente: 

− A aplicação das disposições legais e regulamentares vigentes e dos princípios 

gerais de disciplina urbanística e de ordenamento do território e salvaguarda e 

valorização do património cultural; 

− A articulação com planos, programas e projectos de âmbito municipal ou 

supramunicipal; 

− A compatibilização da protecção e valorização das áreas agrícolas e florestais e do 

património natural e edificado, com a previsão de zonas destinadas a habitação, 

indústria e serviços; 

− A participação das populações; 

A este grupo de princípios, é adicionado um conjunto de 7 objectivos, alínea 2 do artigo 

1.º, no sentido de: 

− Definir e estabelecer os princípios e regras para a ocupação, uso e transformação 

do solo; 

− Apoiar uma política de desenvolvimento económico e social; 

− Determinar as carências habitacionais, enquadrando as orientações e soluções 

adequadas no âmbito da política de habitação; 

− Compatibilizar as diversas intervenções sectoriais; 

− Desenvolver e pormenorizar regras e directivas estabelecidas em planos de nível 

superior; 

− Fornecer indicadores para o planeamento, designadamente para a elaboração de 

outros planos municipais ou de planos de carácter sub-regional, regional ou 

nacional; 

− Servir de enquadramento à elaboração de planos de actividade do município.  

Outros dois elementos importantes para a sua boa implementação são a sua revisão e os 

prazos que esta deve respeitar. Para produzir os efeitos desejados no território, o mesmo 

deve acompanhar as tendências dominantes. Para tal, a actualização de um documento 
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tão complexo como este deve estar devidamente formalizado, definindo prazos, flexíveis 

e/ou mínimos1, de modo a proceder-se a essa verificação em tempo útil2.  

Como principal resultado da implementação deste diploma, e tal como assinala Barroso 

(2006. p. 326), é a resposta positiva dada pelas autarquias ao produzirem imediatamente 

um elevado número de PDM, circunstância que exige a adopção de medidas legislativas 

excepcionais. Como resposta a este contexto, publica-se o Decreto-Lei n.º 25/ 92, de 25 

de Fevereiro, o qual possibilita às autarquias locais a utilização da figura jurídica da 

Expropriação de forma a facilitar a execução dos seus actos de planeamento. 

No final de 1994, a produção de PDM atingiu as 109 ratificações (Barroso, 2006), 

fornecendo dados relevantes para fundamentar a publicação do Decreto-Lei n.º 211/ 92, 

de 8 de Outubro, o qual introduz uma série de ajustamentos que dotam de maior 

celeridade e eficácia o seu processo de elaboração.  

Assim sendo, é legislado no sentido de transpor para a esfera governamental, através de 

Resolução do Conselho de Ministros, a ratificação dos PDM, ficando os restantes 

instrumentos de gestão territorial a cargo do ministro da tutela, através de Portaria. No 

seguimento destas orientações, publica-se o Decreto-Lei n.º 281/ 93, de 17 de Agosto, o 

qual cria uma comissão permanente de apreciação dos PDM. Associado a este, foram 

publicados outros dois, o Decreto-Lei n.º 68/ 94 e o Decreto-Lei n.º 61/ 95, que irão 

prorrogam o exercício das suas funções até ao fim de Dezembro de 1995.  

Como resultado da mobilização das autarquias locais e do esforço da administração 

central em estabelecer medidas dinamizadoras, o país dispunha, em meados de 1995, de 

169 PDM ratificados e 48 em ratificação, restando apenas nove concelhos em pleno 

processo de elaboração. (Barroso, 2006) 

Conclui-se, desta forma, que a cobertura por PDM do território nacional encontra-se 

praticamente concretizada e considerando a experiência registada e acumulada, 

entende-se, proceder a mais algumas alterações ao Decreto-Lei n.º 69/ 90, no sentido de 

melhorar a performance dos diferentes instrumentos de gestão territorial. Este intento é 

formalizado com a publicação do Decreto-Lei n.º 155/ 97, de 24 de Junho, que aperfeiçoa 

                                                
1 Segundo a alínea 3 do artigo 19.º do Decreto-Lei 69/ 90, de 2 de Março, um PDM deverá ser revisto antes 

de decorrer o prazo de 10 anos a contar da sua entrada em vigor ou da sua última revisão. 
2 Artigo 19.º. 
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e dota de superior operatividade a aplicação do diploma base, designadamente através 

da previsão de dois tipos de alterações aos planos: uma de âmbito limitado e outra de 

pormenor, esta última mediante uma simplificação processual, exigindo o seu registo e 

publicação. 

No seguimento do conhecimento acumulado, principalmente ao longo dos anos 90, toda 

esta experiência é transposta para um novo quadro jurídico, o qual revoga a legislação 

produzida até então. Portanto, torna-se crível admitir-se que a LBPOTU é o seu grande e 

último resultado, uniformizando processos, organizando e legislando no sentido de reunir, 

no menor número de documentos legais possível, uma matéria complexa como é o 

planeamento e o ordenamento do território.  

Até à entrada em vigor desta lei de bases, assinala Oliveira (2002, p. 15), o ordenamento 

jurídico-urbanístico era totalmente omisso quanto às modalidades (sistemas) e 

instrumentos jurídicos de execução dos planos. Apesar desta lacuna, tal não levou à 

paralisação da gestão urbanística, uma vez que era possível encontrar no panorama 

jurídico português alguns meios que foram sendo aproveitados para esse efeito, 

independentemente de se encontrarem previstos na Lei dos Solos ou nos próprios planos 

urbanísticos. 

A sua concretização marca o início da quarta parte do estabelecimento dos PMOT em 

Portugal. Foi entendido pelo legislador que existia uma necessidade de concretizar uma 

série de diplomas legais que a complementassem. Assim, foi publicado o Decreto-Lei n.º 

380/ 99, de 22 de Setembro, que, no seu preâmbulo, descreve quais os intentos do 

regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT), bem como o processo de 

gestão urbanística: 

− Regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional e municipal do sistema de 

gestão territorial; 

− O regime geral de uso do solo; 

− O regime de elaboração, aprovação e avaliação dos instrumentos de gestão 

territorial; 

− Estabelecimento dos instrumentos operacionais necessários à programação da 

execução dos planos, dos mecanismos de compensação dos benefícios e encargos 

entre proprietários afectados pela execução dos planos municipais; 
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− Estabelecimento de regulamentação complementar no domínio da política de solos 

e nos instrumentos de transformação da estrutura fundiária. 

Conforme se constata, este diploma caracteriza-se por possuir um conjunto alargado de 

novidades, das quais se realça a introdução do conceito de avaliação nos instrumentos 

operacionais de implementação dos diferentes planos de âmbito municipal.  

Este quadro jurídico define, igualmente, o conteúdo material de um PDM, artigo 85.º, 

alíneas a), b) e j), expondo a necessidade de se concretizar uma caracterização 

económica, social e biofísica do espaço geográfico, devendo esta incluir uma alusão à 

estrutura fundiária. 

De assinalar, ainda, a exigência de realizar uma definição e caracterização da área 

sujeita a intervenção, através da qual serão identificadas as seguintes redes: 

− Urbanas; 

− Viárias; 

− Transportes; 

− Equipamentos de educação; 

− Equipamentos de saúde; 

− Equipamentos de abastecimento público e de segurança; 

− Sistemas de telecomunicações; 

− Sistemas de abastecimento de energia; 

− Sistemas de captação, de tratamento e abastecimento de água; 

− Sistemas de drenagem e tratamento de efluentes; 

− Sistemas de recolha, depósito e tratamento de resíduos. 

Por fim, registe-se a ausência de uma especificação qualitativa e quantitativa dos índices, 

indicadores e parâmetros de referência, urbanísticos ou de ordenamento, a serem 

estabelecidos no âmbito deste tipo de planos. Este foi, provavelmente, o passo mais 

importante para dotar o ordenamento, enquanto instrumento jurídico e ferramenta de 

gestão territorial, de conhecimentos e informação geográfica, cientificamente produzidos 

e fundamentados. 

Estas alterações têm reflexos nos diferentes regimes legais, exigindo, sua vez, a revisão 

dos mesmos. Este facto regista-se em todos aqueles cujo objecto versa sobre o 

licenciamento de loteamentos urbanos, obras de urbanização e particulares. É exigido, 
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assim, que se processe as necessárias adaptações do Decreto-Lei n.º 555/ 99, de 16 de 

Dezembro1. 

Sendo assim, e segundo a alínea b) do ponto 4 do artigo n.º 2 do Decreto-Lei 380/ 99, de 

22 de Setembro, e respectivas alterações promovidas através de legislação 

complementar, o planeamento de âmbito municipal é concretizado através dos seguintes 

instrumentos: Plano Director Municipal; Plano de Urbanização e Plano de Pormenor. 

O referido diploma procede à definição do regime legal aplicável aos Instrumentos de 

Gestão Territorial (IGT) criados pela lei de bases ou já existentes. Relativamente ao 

estabelecimento de um modelo de ordenamento do território, este delineia as fronteiras 

da responsabilização do Estado, Administração Central e Local, e dos particulares, 

assegurando. Por sua vez, um tipo de desenvolvimento2 e um clima de igualdade entre 

os cidadãos no acesso a equipamentos e serviços públicos, integrando-o num quadro de 

sustentabilidade dos ecossistemas e solidariedade intergeracional. 

Mas o que é um PMOT? 

Esta questão tem suscitado, de alguns anos a esta parte, uma discussão acesa. De 

acordo com o previsto no artigo 69.º do RJIGT, os PMOT são instrumentos de natureza 

regulamentar aprovados pelos municípios e que estabelecem o regime do uso do solo, 

definindo modelos de evolução da ocupação humana e da organização das redes e 

sistemas urbanos, bem como os parâmetros de aproveitamento do solo3, e da garantia da 

qualidade ambiental4. 

Segundo a Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano5 

(DGOTDU), e perante a evidente complexidade com que se revela o entendimento desta 

matéria, foi avançou com uma definição do seu conceito de modo a promover uma 

clarificação da mesma. Assim, para a DGOTDU (2004) um PMOT é um conjunto de 

                                                
1 O qual estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), passando o artigo 126.º a 

definir, com carácter de obrigatoriedade, o envio por parte das Câmaras Municipais, com uma periodicidade 

mensal, dos vários elementos estatísticos identificados em portaria apropriada, ao Instituto Nacional de 

Estatística. 
2 Económico e/ou social. 
3 Artigo 8.º da LBPOTU. 
4 N.º 2 do artigo 69.º do RJIGT. 
5 Uma das principais autoridades portuguesas na matéria. 
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normas jurídicas escritas, gerais e abstractas por via de regra, subordinadas à lei, 

emanadas por uma autoridade administrativa (um órgão de uma pessoa colectiva 

pública), no exercício do poder administrativo (ao abrigo de uma faculdade jurídico-

pública atribuída por uma norma legal). 

Considerando o acima descrito, qual a função desempenhada pelos PMOT na sociedade 

em geral? 

Como assinala Oliveira (2002, p. 10-11), citando Alves Correia, são inúmeras as funções 

passíveis de se anexar aos planos municipais, contudo, uma de imediato emerge, a 

inventariação da realidade existente. Segundo a autora, todos os planos devem fazer um 

levantamento da situação existente e respectivas causas no que concerne à utilização do 

território1. 

Esta importante função decorre, desde logo, do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 380/ 99 que 

determina que os IGT devem explicitar os fundamentos das respectivas previsões com 

base num conhecimento, sistematicamente adquirido, das características físicas e 

morfológicas do território, dos recursos naturais e do património arquitectónico e 

arqueológico, da dinâmica demográfica e migratória, das transformações económicas, 

sociais, culturais e ambientais, das assimetrias regionais e das condições de acesso às 

infra-estruturas, aos serviços e às funções urbanas.  

Após o esclarecimento destas questões base, urge compreender de que forma o novo 

quadro legal organiza e moderniza um sistema que, ao longo dos tempos, revelou-se 

incompleto, parcialmente abrangente e operacionalmente pouco efectivo quanto às 

necessidades encontradas no terreno. 

De todas as alterações concretizadas, é de realçar a publicação do Decreto-Lei n.º 555/ 

99, de 16 de Dezembro, que realiza uma revisão dos regimes jurídicos de licenciamento 

municipal de loteamentos urbanos, de obras de urbanização e de obras particulares. Não 

é de estranhar que tal tenho sucedido visto o contexto da gestão territorial em Portugal 

ter sido alterado com a publicação da lei de bases, à qual se associa o facto de a anterior 

legislação não ter conseguido compatibilizar as exigências de salvaguarda do interesse 

                                                
1 Ou seja, devem fazer a caracterização dos solos, dos subsolos e dos recursos hídricos, o estudo dos 

aspectos de carácter económico, a análise social dos aglomerados urbanos e da rede urbana da área em 

causa, entre outras. 
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público com a eficiência administrativa, algo que qualquer cidadão legitimamente deseja 

e exige. 

Posteriormente, o supracitado decreto-lei é alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/ 2001, de 4 

de Junho, promovendo este a harmonização dos dois regimes que se encontravam 

separados, simplificando e acelerando o conjunto de procedimentos processuais a 

realizar sem colocar em risco o interesse público, urbanístico e ambiental. É neste âmbito 

que é instituída a figura jurídica da autorização administrativa que vem, de alguma forma, 

diminuir a presença de um controlo prévio por parte da Administração. 

Outro dado importante, segundo a alínea 2 do artigo 9.º da lei de bases, é a 

concretização da distinção entre instrumentos de desenvolvimento territorial e de 

planeamento territorial, incluindo-se nestes últimos os vários PMOT1. Esta é uma clara 

evidência de que o legislador pretende distinguir o acto de planear em duas plataformas 

diferentes. A primeira promove uma estratégia de desenvolvimento, vinculando somente 

as entidades públicas, a segunda congrega as duas funções, planear e operacionalizar, 

vinculando entidades públicas e privadas. Os PMOT integram-se na segunda plataforma.      

Relativamente ao conteúdo material e documental dos mesmos, este varia consoante o 

tipo de instrumento a implementar e a descrição destes encontra-se previsto em vários 

artigos do diploma que estabelece o RJIGT. Para tal, torna-se necessário distinguir, 

convenientemente, quais os objectivos a considerar pelos vários tipos de PMOT. O artigo 

70.º do supracitado decreto-lei enuncia os seguintes: 

− Tradução, no âmbito local, do quadro de desenvolvimento territorial estabelecido 

nos instrumentos de natureza estratégica de âmbito nacional e regional; 

− Expressão territorial da estratégia de desenvolvimento local; 

− Articulação das políticas sectoriais com incidência local; 

− Base de uma gestão programada do território municipal 

− Definição da estrutura ecológica municipal; 

− Princípios e as regras de garantia da qualidade ambiental e da preservação do 

património cultural; 

− Princípios e os critérios subjacentes a opções de localização de infra-estruturas, 

equipamentos, serviços e funções; 

                                                
1 Isto é, Plano Director Municipal, o Plano de Urbanização e o Plano de Pormenor. 
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− Critérios de localização e distribuição das actividades industriais, turísticas, 

comerciais e de serviços; 

− Parâmetros de uso do solo; 

− Parâmetros de uso e fruição do espaço público; 

− Outros indicadores relevantes para a elaboração dos demais instrumentos de 

gestão territorial. 

Todo este conjunto de princípios e objectivos, tal como descreve Oliveira (2002), revelam 

um segundo tipo de tarefas de superior importância para esta forma de planeamento, a 

conformação do território e do direito de propriedade do solo. Estas são tarefas que 

cabem, essencialmente, aos PMOT, todavia, não são uma incumbência exclusiva deste, 

podendo os planos especiais, em certa medida, desempenhar uma função semelhante.  

A adaptação do território é uma incumbência cujo intuito é definir os princípios e as 

regras relativas à organização e à racionalização da ocupação, uso e transformação do 

espaço. Desta forma, o plano tem como característica essencial o estabelecer de um 

conjunto de prescrições que resvalam no direito de propriedade, classificando o uso e 

destino dos solos, a divisão do espaço geográfico em zonas e a definição dos parâmetros 

do direito de propriedade, aumentando a sua intensidade e eficácia vinculativa à medida 

que estes vão sendo mais concretos. (Oliveira, 2002)  

Perante tal situação, torna-se necessário promover uma classificação e uma qualificação 

do seu uso, intenção descrita nos artigos 71.º, 72.º e 73.º deste diploma legal. Assim, 

como destino básico a dar aos terrenos é diferenciado os conceitos de solo rural e de 

solo urbano. Esta classificação revela-se primordial aquando da operacionalização dos 

diferentes IGT. 

Relativamente à qualificação do solo, esta regula o aproveitamento deste em função da 

utilização dominante a instalar ou desenvolver, fixando os respectivos usos e, quando 

admissível, edificabilidade. Assim, e conforme se encontra enunciado na alínea 2 do 

artigo 73.º, a classificação do solo rural processa-se mediante a integração das seguintes 

categorias:  

− Espaços agrícolas ou florestais afectos à produção ou à conservação; 

− Espaços de exploração mineira; 
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− Espaços afectos a actividades industriais directamente ligadas às utilizações 

referidas nas alíneas anteriores; 

− Espaços naturais; 

− Espaços destinados a infra-estruturas ou a outros tipos de ocupação humana que 

não impliquem a classificação com solo urbano, designadamente permitindo usos 

múltiplos em actividades compatíveis com espaços agrícolas, florestais ou naturais.  

A qualificação do solo urbano, considerando que este determina a definição do perímetro 

urbano, compreende as seguintes categorias segundo o enunciado pela alínea 4 do 

artigo 73.º: 

− Os solos urbanizados; 

− Os solos cuja urbanização seja possível programar; 

− Os solos afectos à estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do sistema urbano. 

Com a operacionalização do previsto nos vários diplomas legais, foi entendido como 

necessário proceder ao esclarecimento e ajuste processual nas fases de elaboração, 

acompanhamento, concertação e aprovação dos IGT de âmbito municipal, concretizado 

através do Decreto-Lei n.º 310/ 2003, de 10 de Dezembro. Contudo, tal feito não se 

revelou de todo suficiente, o que obrigou as autoridades competentes a publicar novo 

diploma legal, a Portaria n.º 138/ 2005, de 2 de Fevereiro, através da qual fixa os demais 

elementos que devem acompanhar cada um dos PMOT, atendendo ao respectivo objecto 

e conteúdo material.  

Ao classificar os PMOT como IGT, os mesmos deverão ser alvo de revisões ordinárias de 

modo a flexibiliza-los e adapta-los às realidades emergentes. O prazo de vigência destes 

encontra-se previsto no artigo 83.º do RJIGT, no entanto, este não é obrigatório, 

dependendo do que tiver sido decidido pela autoridade competente. 

Um acto processual de constituição de um PMOT deve considerar, sempre, cinco 

princípios: legalidade, economia, ordenação sistemática, precisão e inteligibilidade. O 

primeiro relaciona-se com o dever e obrigação de os diferentes órgãos e agentes 

procederem dentro dos limites legais previstos, fundamentando as suas acções na 

mesma. 

O segundo princípio, a economia, refere-se ao facto de após a sua elaboração e 

constituição, o mesmo deve ser implementado e operacionalizado no menor espaço-
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tempo. Torna-se, assim, necessário instituir uma uniformização dos procedimentos a 

efectuar, o que facilita a sua obtenção. 

Segue-se o princípio da ordenação sistemática, o qual pressupõe um desejo de 

organização, jurídica e processual, do PMOT. Por fim, a precisão e a inteligibilidade, 

elementos importantes na promoção da transparência de todo o acto administrativo. O 

rigor da normatividade envolvida, a clareza e facilidade de compreensão por parte de 

todos os interessados, são factores fulcrais neste e em qualquer outro procedimento que 

envolva o OT.     

Relativamente ao PDM em si, e conforme assinala Barroso (2006), em 1999, foram 

ratificados 249 PDM, acontecimento sem paralelo na história recente do país. Prevendo 

que semelhante situação sucedesse, o legislador cria, através do Decreto-Lei n.º 281/ 93, 

de 17 de Agosto, aditado pelo Decreto-Lei n.º 402/ 99, de 14 de Outubro, a figura da 

Comissão Permanente de Apreciação dos Planos Directores Municipais de forma a 

aprovar, o mais rapidamente possível, todos os PDM entretanto produzidos. 

Esta necessidade resulta da existência de uma série de municípios que ainda não 

dispõem de planos municipais aprovados, não podendo, desta forma, candidatar-se aos 

fundos comunitários disponibilizados pelos programas operacionais previstos nos vários 

quadros comunitários de apoio. 

Conforme prevê o Decreto-Lei n.º 380/ 99 no seu artigo 84.º, os PDM estabelecem um 

modelo de estrutura espacial do território municipal, constituindo uma síntese da 

estratégia de desenvolvimento e ordenamento local, integrando as opções de âmbito 

nacional e regional com incidência na respectiva área de intervenção.  

Como forma de alcançar este objectivo, destacam-se os diversos documentos que 

deverão acompanhar um PDM, além dos constantes no n.º 2 do artigo 86.º do Decreto-

Lei n.º 380/ 99, de 22 de Setembro, com a redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 310/ 

2003, de 10 de Dezembro, a saber:  

− Planta de enquadramento regional;  

− Planta de situação existente, com a ocupação do solo, à data da elaboração do 

plano;  
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− Relatório com a indicação das licenças ou autorizações e operações urbanísticas 

emitidas, bem como das informações prévias favoráveis em vigor; a carta da 

estrutura ecológica municipal;  

− Participações recebidas em sede de discussão pública e o respectivo relatório de 

ponderação.  

Este foi, apenas, um dos vários actos que o legislador entendeu tomar com o propósito 

de melhorar a aplicação desta legislação e incrementar o rendimento a extrair pelas 

autoridades locais. O Decreto-Lei n.º 310/ 2003, de 10 de Dezembro, foi a maior dessas 

alterações, corrigindo as diversas falhas detectadas e efectivando uma série de 

alterações, em especial no capítulo correspondente ao procedimento de instituição dos 

planos, assegurando aos municípios que aquando da elaboração da segunda geração de 

PDM.  

Importa, isso sim, conferir operatividade à figura simplificada de plano de pormenor, 

criada pelo Decreto-Lei n.º 380/ 99, de 22 de Setembro. Principal consequência a extrair, 

no fim de 2004, é a cobertura total do país por PMOT, dos quais 150 foram concretizados 

ao abrigo do disposto pelo novo regime jurídico (Barroso, 2006).  

Actualmente, e segundo Campos (2007), do universo de PDM produzidos em Portugal 

Continental, 181 encontram-se, actualmente, em processo de revisão (64%), dos quais 

52 apresentam-se em revisão há mais de 6 anos (18%). Por sua vez, 63 (22%) estão em 

vigor há mais de 10 anos, não se tendo ainda iniciado a sua revisão. 

No que respeita aos Planos de Urbanização (PU) e aos Planos de Pormenor (PP), estes 

em conjunto com o PDM, completam o núcleo dos actos de planeamento territorial 

previsto pela lei de bases e legislação complementar. Hierarquicamente inferiores aos 

últimos, o PU e o PP têm como objectivos os mesmos defendidos pelo PDM, contudo, a 

sua área de implementação é mais restrita, o que os dota de uma visão menos 

conjuntural e abrangente. Tanto o PU como o PP não são uma concretização isolada 

protagonizada por este quadro legal, resultam da publicação e operacionalização de um 

conjunto de diplomas que, ao longo dos anos, foram testaram várias opções e conceitos.  

Numa primeira fase, o PU e o PP foram regulamentados pelos Decreto-Lei n.º 33921, de 

5 de Setembro de 1944, e pelo Decreto-Lei n.º 35931, de 4 de Novembro de 1946. 

Contudo, estas figuras jurídicas não foram concretizadas, em exclusivo, com a publicação 
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deste quadro legal. Foram realizadas outras experiências, das quais realça-se o relatório 

do Decreto-Lei n.º 49268, de 26 de Setembro de 1969, no qual o Governo reconhece 

como indispensável e urgente proceder à reforma do processo de licenciamento de obras 

particulares, de modo a assegurar, equitativamente, o exercício do direito de fruição de 

propriedade e simplificação de formalidades. Provavelmente, esta é a génese destes 

instrumentos de planeamento territorial. 

O quadro jurídico composto pelos Decreto-Lei n.º 33921, de 5 de Setembro de 1944, e 

Decreto-Lei n.º 35931, de 4 de Novembro de 1946, revogado pelo Decreto-Lei 560/ 71, 

de 10 de Dezembro, avança com a pretensão de definir e clarificar a hierarquia dos PU, 

conferindo a todos aqueles sujeitos a aprovação do Ministério das Obras Públicas, um 

carácter mais geral e menos rígido. Confere, ainda, poderes mais latos aos municípios 

para a aprovar os PU e de PP, referentes a sectores urbanos integrados em planos 

gerais ou parciais. A estes factos, relacionam-se a adopção de obrigatoriedade na 

audiência dos interessados, mediante aviso público, quanto às disposições dos planos 

propostos à aprovação do Governo. 

É no seguimento desta política que se publica o Decreto-Lei n.º 561/ 71, de 17 de 

Dezembro, o qual promove a simplificação da estrutura dos planos de urbanização, 

distinguindo o tipo de informação territorial e os elementos que o devem constituir.  

Assim, e segundo o artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 380/ 99, de 22 de Setembro, o PU 

define a organização espacial de determinada parte do território municipal, mais 

precisamente aquela que se encontra integrada no perímetro urbano. 

O PP, conforme o descrito no artigo 90.º do mesmo decreto-lei, desenvolve e concretiza 

propostas de organização espacial de uma área específica do território municipal 

definindo com detalhe a concepção da forma de ocupação e servindo de base aos 

projectos de execução de infra-estruturas, arquitectura dos edifícios e espaços exteriores, 

sempre de acordo com as prioridades estabelecidas nos programas de execução 

constantes do PDM e do PU, podendo, inclusivé, desenvolver e concretizar programas de 

acção territorial. 
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Segundo Victor Campos1 (2007), entre 1970 e 1990, entraram em vigor no continente 34 

PU e 43 PP; de 1991 a 1999, 125 PU e 477 PP e por último, entre 2000 e 2006, mais 48 

PU e 170 PP. 

Contudo, o RJIGT não considera, apenas, os anteriores instrumentos de gestão territorial, 

outro tipo de ferramentas são avançadas pelo decreto-lei, designadamente: 

a. Medidas cautelares: 

− Medidas preventivas (artigo 107.º); 

− Contra-ordenações (artigo 113.º); 

− Embargo e demolição (artigo 114.º); 

− Invalidade de licenciamento (artigo 115.º); 

− Indemnização (artigo 116.º); 

− Suspensão de concessão de licenças (artigo 117.º). 

b. Execução, compensação e indemnização: 

− Sistema de compensação (artigo 122.º); 

− Sistema de cooperação (artigo 123.º); 

− Sistema de imposição administrativa (artigo 124.º); 

− Fundo de compensação (artigo 125.º); 

− Direito de preferência (artigo 126.º); 

− Demolição de edifícios (artigo 127.º); 

− Expropriação (artigo 128.º); 

− Reestruturação da propriedade (artigo 129.º); 

− Direito à expropriação (artigo 130.º); 

− Reparcelamento do solo urbano de acordo com as disposições do plano 

(artigo 131.º) 

− Perequação compensatória dos benefícios e encargos (artigo 135.º e 

seguintes); 

− Indemnização (artigo 143.º e seguintes). 

                                                
1 Actual Director-Geral da Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

(DGOTDU). 
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Estes são complementos à operacionalização dos vários PMOT, promovendo a 

respectiva adequabilidade às necessidades impostas pela realidade. Como se observa, 

estes são actos de cariz administrativo que permitem prevenir, executar e, caso se exiga, 

compensar e/ ou indemnizar a parte litigante a quem lhe foi retirada os direitos sobre 

determinada parcela de território. 

 

 


