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Resumo 

A presente dissertação constitui um estudo de cariz crítico e reflexivo sobre o sistema de 

planeamento territorial português, sua génese e evolução, fundamentos conceptuais e problemáticas. 

Pretende-se realizar uma abordagem sistemática da evolução do ordenamento e planeamento 

do território, bem como uma caracterização do regime dos instrumentos de gestão territorial em 

Portugal, realizando igualmente um excurso pelas principais alterações legislativas que têm 

prosseguido a consolidação do edifício do planeamento territorial. 

Ao longo da história, assume-se de forma indubitável a existência de uma evolução conceptual 

e metodológica dos modelos de planeamento territorial preconizados, e concomitantemente dos 

fundamentos teóricos que os alicerçam. Assim sendo, mostra-se essencial efectuar uma breve 

panorâmica sobre a evolução teórico-conceptual das abordagens do planeamento territorial e dos 

seus instrumentos operativos. 

A realidade territorial, efémera por natureza e em constante mutação, reclama contínua e 

progressivamente instrumentos de gestão pró-activos e estratégicos, simultaneamente flexíveis e 

ajustáveis às circunstâncias, que dinamizem a gestão territorial e potenciem o desenvolvimento 

coerente do ordenamento do território.  

Considera-se que, a despeito de toda a evolução ocorrida no domínio do sistema de 

planeamento e gestão territorial, quer no âmbito conceptual, quer no da criação de instrumentos 

legislativos concretos, nomeadamente em sede das recentes reformulações do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, permanecem ainda por solucionar problemas endógenos que 

exigem ser superados. No âmbito do trabalho efectua-se assim, um diagnóstico das principais 

problemáticas, deficiências e disfunções do sistema de planeamento e gestão territoriais nos seus 

diversos níveis: normativo, institucional/organizacional e cultural.  

É assim, com a aspiração de iniciar o percurso de um verdadeiro e autêntico caminho para a 

mudança, que se aproveita o ensejo desta dissertação de Mestrado para explanar alguns contributos 

reflexivos que se consideram fulcrais para a superação das disfunções do sistema de planeamento e 

gestão territorial português de molde a torná-lo mais congruente, integrado, objectivo e alicerçado, 

em busca de um desenvolvimento sustentável e de uma eficiente gestão do mais importante recurso 

natural ao dispor do Homem: o território. 

Palavras-chave: território, ordenamento do território, planeamento territorial, instrumentos de gestão 

territorial. 
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Abstract 

The current document provides a critical and reflective study of the Portuguese territorial planning 

system, its genesis and evolution, conceptual principles and related problems. 

The aim of this document is to perform a systematic approach to the evolution of management 

and planning of the territory, as well as a characterization of the territorial management instruments 

regime in Portugal, plus a digression through the main legislative changes which have accompanied 

the consolidation of the territorial planning system. 

Throughout History, there is no doubt about the existence of a conceptual and methodological 

evolution of the recommended territorial planning models and, simultaneously, of the theoretical 

groundwork that sustain them. Given that background, it's essential to perform, in the first place, a brief 

overview about the evolution of the theoretical/conceptual approaches of territorial planning and its 

operational instruments.  

The territorial reality, ephemeral by nature and undergoing constant change, continually and 

progressively demands management instruments which are proactive and strategic, simultaneously 

flexible and adjustable to circumstances, able to imprint their dynamics on territorial management and 

boost a coherent development of territory management.  

This document is based upon the assumption that, despite all the evolution which has occurred in 

the planning and territory management system, both at conceptual level and concerning the creation of 

specific legislative instruments, namely concerning the recent reformulations of the legal regime of 

territorial management instruments, still remain unsolved a certain number of endogenous problems 

which is necessary to overcome.  Within the scope of this work, it is therefore performed a diagnostic of 

the main problems, deficiencies and dysfunctions of the planning and territorial management system 

across its different levels: normative, institutional/organizational and cultural.  

Therefore, with the aim to pave the way for a true road to change, this master dissertation uses 

the opportunity to illustrate some of the reflective contributions considered as core needs for 

overcoming the dysfunctions of the Portuguese planning and territorial management system, so as to 

make it more coherent, integrated, objective and grounded, striving for a sustainable development and 

an efficient management of the most important natural resource available to Mankind: territory. 

Keywords: territory, territory management, territorial planning, territorial management instruments.  
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«Ordenar e planear são actos intrínsecos à actividade humana.» 

Partidário, 1999. 

1.1 ENQUADRAMENTO E ACTUALIDADE DO TEMA 

Ordenar e planear são actos intrínsecos à actividade humana. A natureza racional e 

organizativa do Homem cria a necessidade de ordenar e planear as suas actividades quotidianas, 

individuais, sociais ou colectivas, estabelecendo para as mesmas uma ordem temporal, espacial ou 

social. A tendência inexorável para o ordenamento e o planeamento prende-se com a necessidade de 

estabelecer uma ordem nos processos humanos, visando estabelecer regras de funcionamento que 

permitam uma harmonia temporal para o desenvolvimento de acções ou para a utilização de recursos, 

e que permitam atingir objectivos de satisfação de necessidades e aspirações individuais ou colectivas. 

Assim, o planeamento formal é determinado pela sociedade de um modo que se encontra fortemente 

ligado ao sistema de tomada de decisão (Partidário 1999). 

Ainda segundo a mesma autora, a crescente necessidade de planear o território de modo mais 

sistemático e formal provém do aumento da complexidade do sistema antrópico e da sua crescente 

divergência com o sistema natural. Efectivamente, o desenvolvimento económico ocorrido 

essencialmente no último século tem-se processado de uma forma que se afasta profundamente da 

ordem de funcionamento dos sistemas naturais, o que tem originado situações de desequilíbrio nos 

sistemas ambientais e territoriais que perturbam o funcionamento das estruturas sociais e económicas. 

Neste âmbito, cabe ressaltar o papel do ordenamento do território como instrumento de gestão do 

território enquanto recurso natural e ambiental. A integração do vector ambiente no processo de 

ordenamento do território tem progressivamente vindo a ser apresentada e defendida como uma das 

condições essenciais a um processo de desenvolvimento equilibrado e sustentado (O‟Riordan e Sadler 

1985; IAIA 1988; CNUAD 1992; GLOBE‟92 1002; Partidário 1993,1998). 

As mutações sociais, económicas, políticas, e tecnológicas operadas nos sistemas territoriais no 

último século, consubstanciam uma verdadeira mudança civilizacional, com repercussões marcantes 

no ordenamento do território.  

A globalização alterou de forma significativa a dimensão temporal e espacial: o tempo acelera-

se, tornando as decisões obsoletas e desadequadas, e incorporando a qualquer momento dados não 

previstos, o que cria instabilidade e incerteza face à mudança. 

Vive-se uma era global, em que o espaço se amplia, perde os limites estaticamente definidos, 

multiplicando-se os processos de desterritorialização e a subalternização das especificidades locais. 

Por outro lado, a escassez de recursos naturais, financeiros, energéticos, a concorrência entre 

territórios e a democratização das sociedades, patente na multiplicação dos centros decisórios, 

diversificação dos actores sociais e respectivos interesses e formas de actuação, ampliam a 

complexidade das disfunções territoriais e exigem o aperfeiçoamento dos diagnósticos e dos 

mecanismos de intervenção, por forma a conferir-lhes operacionalidade efectiva. 

Ordenar pressupõe escolhas. Escolhas acerca das finalidades, estratégias e objectivos 

almejados para determinado território. Pela própria natureza da evolução territorial, as escolhas 
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efectuadas hoje ou num dado momento, poderão amanhã revelar-se obsoletas e ineficazes para 

prosseguir os desideratos aspirados para um território em concreto, tanto mais que este é um processo 

extremamente imbricado, onde se interpenetram interesses públicos, privados e particulares 

relativamente antagónicos, cuja concertação se assume extremamente difícil. 

«O (des)ordenamento do território  é o reflexo dos valores, 

das formas de produção e de consumo, das tecnologias, 

das comunicações e dos relacionamentos entre pessoas e 

organizações, de uma dada época e sociedade. É por 

natureza dinâmico. Assim em tempos de mudanças -

económicas, sociais, culturais e tecnológicas - intensas, 

equacionar e resolver os problemas do ordenamento do 

território exige abordagens consistentemente compreensivas 

e prospectivas.» 

                                                                Ferreira, 2005. 

 

Por isso, não podemos cair no erro redutor e minimalista de pensar que o planeamento 

territorial se reconduz simplesmente a um repositório de normas de gestão territorial que disciplinam 

os usos do solo, antes se reconduzindo sim, a uma complexa teia de normas, políticas, estratégias, 

direitos, processos, interesses e relações entre entidades de diversas naturezas, à qual urge imprimir 

coerência, eficiência, estruturação sistemática e sustentabilidade. 

A actual dinâmica contemporânea dos instrumentos de gestão territorial tem-se vindo a assumir 

incapaz de solucionar os problemas vivenciados no seio da gestão do território. Os ciclos de mudança 

e as respectivas dinâmicas de desenvolvimento territorial, geram inevitavelmente problemas socio-

urbanísticos que apelam à conversão dos instrumentos de planeamento actuais, rígidos e 

normativistas, em instrumentos com carácter de flexibilidade e maleabilidade relativamente à realidade 

territorial que visam regular. 

O sistema de gestão territorial português, assumindo um carácter eminentemente normativo, 

reactivo e regulador, ao invés de pró-activo e interventivo, revela-se desadequado às exigências de um 

ordenamento do território em constante evolução, originando efeitos nefastos e criando bloqueios e 

estagnações de desenvolvimento. 

Neste contexto, tem vindo a alcançar relevância, uma nova concepção de planeamento 

estratégico de base territorial, que concebe o território numa óptica diversa. Os sistemas de 

planeamento tradicionais, marcados por uma lógica de ordenamento do território e do desenho 

urbano com carácter predominantemente normativo e regulador, embora válidos e necessários à 

administração e gestão urbanística, têm suscitado dificuldades em conciliar as diferentes estratégias 

dos agentes, que no território constituem factores decisivos de mudança. 

No entanto, os bloqueios, dificuldades e incongruências do sistema de gestão territorial não se 

cingem às questões que se prendem com as dinâmicas dos instrumentos de gestão territorial, sendo 

que a recente evolução legislativa neste domínio, prova tal afirmação de forma indubitável. 

De facto, é notório que apesar de tudo, com a reformulação do regime dos instrumentos de 

gestão territorial operada pelo Decreto-Lei nº316/2007, de 19 de Setembro, mais recentemente 

alterado pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de Fevereiro, parece apontar-se no caminho de uma 

séria mudança quanto às concepções de base do ordenamento e gestão territorial em Portugal. A 

componente estratégica começa a desenhar-se de forma mais sólida e a ganhar um espaço que já era 
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seu de direito, e a entrada em vigor do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

(PNPOT)1, e de alguns Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT)2 constituem igualmente 

mais um passo dado na finalização do edifício do planeamento territorial português. No entanto, 

muito resta ainda por fazer. 

É um lugar-comum quando se fala de ordenamento do território, afirmar-se que existe uma 

panóplia de planos, com bons conteúdos e desideratos, mas que algo falha no momento da sua 

implementação e execução. 

Ora, sendo o processo de planeamento e gestão territorial um iter com passos concretos, e cuja 

operatividade e utilidade final depende essencialmente da sua integral consecução, forçoso é concluir 

que, de nada servem bons planos, se existe uma carência intrínseca e sistémica de capacidade no que 

tange à sua execução e implementação. 

Desta forma, consideramos que há que realizar uma abordagem integrada das principais 

debilidades existentes no sistema de planeamento territorial, desde o momento de formulação dos 

instrumentos de planeamento, até ao momento da sua execução, sendo que é neste último que as 

dificuldades se adensam, e em que a evolução normativa e legislativa não conseguiu ainda 

desmultiplicar as variáveis necessárias para solucionar a equação. 

Efectivamente, a despeito de todo o esforço legislativo realizado, constata-se agora que o 

âmago da questão é bem mais vasto e complexo, e estende-se às questões da organização 

administrativa e respectivas estruturas e critérios decisórios, bem como à tensa e permeável relação 

entre o poder político-económico, e as decisões e medidas tomadas em sede da gestão territorial. 

Abarca questões como os conflitos e sobreposições de competências entre a Administração Pública 

Central e as autarquias locais, e as constantes violações do princípio da subsidiariedade perpetradas 

pelas primeiras, bem como a inexistência de mecanismos de gestão partilhada e concertada do 

território a que a Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e do Urbanismo (LBPOTU, 

aprovada pela Lei nº 48/98, de 11 de Agosto)) apela, e que tem originado uma desarticulação de 

actuações e de distribuição de competências entre as estruturas da Administração Central e o poder 

local, causadoras de bloqueios ao sistema decisório e terreno fértil para a permeabilidade dos 

interesses políticos na decisão pública. 

A LBPOTU erige em princípio essencial a necessidade da boa gestão das interdependências 

entre os diferentes níveis da administração pública central, regional e local, afirmando de forma 

inequívoca, o dever de coordenação interna e externa entre as políticas, programas, planos, projectos 

e acções sectoriais com incidência territorial da iniciativa da administração, nos seus diversos âmbitos. 

Melhor ponderação e compatibilização dos interesses com expressão territorial, significa mais eficácia 

e transparência na actuação da administração e logo, melhor governança. 

Esta dissertação pretende lançar a reflexão sobre os principais problemas existentes no âmbito 

do ordenamento do território e no sistema de planeamento territorial português, realizando uma 

análise das recentes alterações legislativas e mudanças de perspectiva ocorridas, e face a estas ao que 

                                                 
1 O PNPOT foi aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro. 

2 Actualmente a situação dos PROT é a seguinte: O PROT Norte encontra-se em elaboração; O PROT-Oeste e Vale do Tejo foi 2 Actualmente a situação dos PROT é a seguinte: O PROT Norte encontra-se em elaboração; O PROT-Oeste e Vale do Tejo foi 

publicado em Diário da República em 6 de Agosto de 2009; O PROT- Área Metropolitana de Lisboa encontra-se em processo de 

revisão, devendo ser submetido a discussão pública entre Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010; O PROT Alentejo encontra-se em 

fase de conclusão, tendo o período de discussão pública decorrido entre 5 de Março até 7de Maio de 2009; o PROT Algarve está em 

vigor desde 2007; 2 Lei nº 48/98, de 11.08, alterada pela Lei nº 54/2007, de 31.08. 
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ainda remanesce por concretizar, de molde a dinamizar o planeamento e a gestão territorial 

portuguesa. Pretende-se apresentar igualmente determinados contributos para a reformulação do 

sistema de gestão territorial português, de molde a poder trilhar, a breve trecho, um caminho para um 

ordenamento e planeamento territorial coerente e sustentado, assente no princípio da gestão 

partilhada do território. 

1.2 QUESTÕES RELEVANTES PARA A INVESTIGAÇÃO 

Ordenar um território implica um processo jurídico, político, económico e social, global e 

iterativo, que se inicia com a criação de normas jurídicas, e tendencialmente, atinge o seu estágio 

terminal com a execução dos planos, que corporizam as soluções e estratégias de ordenamento 

vertidas nas normas. As normas são fulcrais para definir as finalidades, os valores, a tipologia dos 

instrumentos de ordenamento e as diferentes formas de intervenção públicas e particulares. Mas 

assume-se igualmente como determinante, a aplicação real e efectiva das normas criadas, 

corporizadas nos planos, bem como a faculdade de estes deterem em si uma flexibilidade intrínseca, e 

adaptabilidade à mudança, que lhes permita gerir e regular de forma eficaz e operacional as 

mudanças que ocorrem num território.   

O planeamento tradicional tem revelado uma incapacidade crónica de produzir respostas 

adequadas aos problemas suscitados no ordenamento do território. É assim, com a crise dos sistemas 

de planeamento territorial tradicionais que se dá a emergência de novos conceitos e instrumentos 

como a abordagem estratégica territorial enquanto paradigma cultural. 

A abordagem estratégica preconiza a valorização do processo de planeamento, em detrimento 

da corporização das directrizes territoriais num plano estático e rígido, define estratégias e formas de 

intervenção alternativas e flexíveis, consagra maior peso aos sistemas e instrumentos de execução e 

implementação prática das estratégias definidas, e elege a avaliação e monitorização como fases 

essenciais do processo de planeamento. 

A problemática objecto de estudo, preconizando uma abordagem integrada ao sistema de 

planeamento territorial, sua evolução, análise crítica e principais problemáticas e disfunções é bastante 

abrangente e foca temas transversais e dotados de âmbitos distintos. Contudo, no âmbito do presente 

trabalho, pretendemos essencialmente dar resposta às seguintes questões: 

 Em que medida a evolução conceptual das formas e sistemas de planeamento permite 

compreender as fragilidades do actual sistema? 

 Quais são as causas determinantes de falência do processo de planeamento tradicional? 

 Quais as mais-valias apresentadas pelo planeamento estratégico face aos sistemas de 

planeamento tradicionais? 

 Como se estrutura e caracteriza o sistema de ordenamento e planeamento territorial português? 

 Quais as principais problemáticas e disfunções do ordenamento, planeamento e gestão 

territorial em Portugal? 

 Em que domínios-chave tais disfunções se colocam com mais premência? 

 Em que medida a recente evolução normativa, legislativa e de processos jurídicos vem colmatar 

as falhas apontadas e contribuir para definição de um sistema mais coerente? 

 Que eixos estratégicos de actuação se mostram fundamentais para proceder a uma verdadeira 

mudança no sistema de planeamento territorial português? 
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 Quais as acções concretas a implementar e concretizar para se alcançar os desideratos 

aspirados? 

Estas são as questões relevantes e essenciais no âmbito da investigação, a que procurámos dar 

resposta na dissertação. Considera-se que a chave para a resolução dos problemas do território se 

encontra numa visão global, sólida e integrada do actual sistema com as suas virtualidades e falhas, 

de forma a se poder avançar com contributos efectivos para a colmatação das mesmas. 

1.3 TELEOLOGIA E CONTRIBUTO DO TRABALHO 

A construção de um sistema de planeamento territorial idóneo a lidar com os problemas 

territoriais de forma plenamente eficaz, exige a adopção de uma abordagem inovadora, assente num 

paradigma conceptual estratégico, propondo medidas operativas práticas tendentes à superação das 

incongruências e disfunções do sistema. Aponta nesse sentido a finalidade primordial da presente 

dissertação. 

De forma mais específica, a dissertação pretende proceder a uma análise crítica dos principais 

problemas apontados ao sistema de planeamento territorial português. Atendendo às várias e diversas 

perspectivas de inúmeros autores sobre tal tema, analisadas mediante pesquisa bibliográfica intensiva 

e discussão informal com entidades intervenientes na gestão territorial, procede-se a uma análise 

crítica pessoal e sistemática sobre as principais problemáticas, deficiências e disfunções que assolam o 

planeamento territorial, de molde a ulteriormente, definir as grandes áreas de intervenção estratégicas 

fundamentais para proceder às mudanças no sistema e corrigir as suas disfunções. Pretende-se do 

mesmo modo, equacionar e definir formas de implementação de medidas de operacionalização 

práticas, direccionadas para a obtenção de um sistema de planeamento territorial mais coerente, 

integrado e eficaz na resolução de problemas, e apto a lidar com a mudança. 

No que concerne ao contributo do trabalho, almeja-se essencialmente que o diagnóstico das 

problemáticas, deficiências e disfunções efectuado, e a definição de medidas tendentes à sua 

superação, constitua um referencial auxiliar de boas práticas de planeamento do território, a ser 

considerado pelas entidades intervenientes na gestão territorial, nomeadamente Administração Pública 

e CCDR.  

Deseja-se igualmente, que em sede normativa e jurídica seja conferida consagração legal às 

directrizes sugeridas, plasmadas algumas das soluções avançadas, e que sejam igualmente adoptadas 

as medidas de correcção das disfunções normativas existentes.  

No domínio operativo, pretende-se que as considerações tecidas prestem significativo contributo 

e relevância para a aplicação das normas à realidade territorial, e para a simplificação, eficiência e 

reforço do sistema de planeamento e superação das suas fragilidades. 

Pretende-se, em suma, que as considerações tecidas e as medidas propostas contribuam para o 

desiderato de um sistema de planeamento territorial mais moderno e eficiente, idóneo a lidar com 

contextos de mudança e a solucionar os problemas suscitados no seio do território. 
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1.3 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Atenta a recente proliferação legislativa no domínio do ordenamento do território, 

consubstanciada na sucessiva e concomitante publicação de diversos diplomas sobre tais matérias, foi 

extremamente difícil a consecução da dissertação, na medida em que não se pretendeu definir um 

horizonte temporal estático, relativamente ao qual a dissertação fosse elaborada. Pelo exposto, a 

dissertação, a sua conceptualização, sistematização, conteúdos e soluções preconizadas estiveram em 

constante mutação até Setembro de 2009, atenta a constante publicação de legislação neste domínio. 

A não ser assim, aquando da conclusão da mesma, eventualmente algumas das soluções inicialmente 

preconizadas estariam porventura ultrapassadas, pois a legislação recentemente entrada em vigor ter-

lhes-ia já dado resposta e respectiva consagração legal, tornando-se desprovidos de eficácia todos os 

considerandos tecidos a este respeito.  

Pelo exposto, a principal limitação, ou mais propriamente, dificuldade da presente dissertação, 

foi mantê-la actualizada e consentânea com as soluções jurídicas existentes e em constante mutação, 

até à data da sua finalização. Tal implicou reformulação de diversos capítulos e respectivos conteúdos, 

da própria estruturação e das soluções propostas, de forma a se manterem actuais e conformes com a 

legislação actualmente em vigor. 

Contudo, atento o ritmo de proliferação legislativa nesta sede, não se poderá avançar com 

segurança, se algumas das soluções definidas não se tornarão rapidamente obsoletas pela própria 

dinâmica de mutação acelerada em que se encontra o contexto do ordenamento territorial e a 

respectiva regulamentação.  

Por outro lado, o tema escolhido é extremamente transversal e abrangente. Efectuar uma 

análise crítica do sistema de planeamento territorial, diagnosticar de forma sistematizada os seus 

principais problemas e propor soluções, assume-se como uma tarefa bastante complexa, a despeito 

do que à partida possa parecer. 

Pelo exposto, foram necessárias prévias análises de conceitos, perspectivas e doutrinas de 

ordenamento, planeamento e gestão territorial, no seu plano teórico, sem as quais não seria possível 

determinar e percepcionar de forma correcta, a evolução dos sistemas de planeamento e as questões 

a que os mesmos visam dar resposta. Para se chegar à parte mais operativa da presente dissertação, 

mostrou-se assim necessária uma prévia abordagem de cariz mais teórico-conceptual, pois considera-

se que não é possível efectuar uma análise integrada e coerente dum sistema de planeamento 

territorial e dos seus problemas, sem conhecer de forma profunda a sua génese, evolução, marcos 

significativos, mudanças de perspectiva ocorridas, de forma a poder efectuar afirmações sustentadas e 

que integrem soluções reais e operativas para os problemas colocados.  

Pelo exposto, a despeito de se pretender uma dissertação mais concisa e sintética, atenta a 

transversalidade do tema em epígrafe, e as necessárias temáticas concomitantes que se consideraram 

essenciais abordar na sua elaboração, considerou-se que centrar a dissertação numa análise das 

disfunções do planeamento, sem explicar a sua forma de surgimento, as concepções teóricas que lhe 

estiveram na base, bem como uma caracterização do actual sistema de gestão territorial português, e 

uma breve panorâmica das recentes alterações legislativas, seria conferir ao tema uma perspectiva 

eminentemente redutora, incompleta e despida de efectividade, motivo pelo qual se abordaram os 

vértices supra-descritos. 
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1.4 METODOLOGIA 

Quanto à sua natureza, a presente dissertação classifica-se, como uma pesquisa aplicada. A 

pesquisa aplicada pretende gerar conhecimentos para a aplicação prática, dirigidos à solução de 

problemas específicos. 

Um projecto de pesquisa aplicada é composto pelo escopo e/ou justificativa, pela apresentação 

dos problemas a serem abordados, pelos objectivos a serem alcançados e pela metodologia 

adoptada. Em pesquisas de natureza académica ou teórica, procura-se apresentar a referência teórica 

adoptada pelo pesquisador, ou seja, expõe-se como o pesquisador compreende cada conceito com o 

qual vai trabalhar e a linha teórica evolutiva adoptada, apresentam-se as hipóteses de pesquisa e as 

possibilidades de resposta ao problema a ser pesquisado. 

A presente pesquisa aplicada pretende a definição de contributos reflexivos para a superação 

das disfunções do sistema de planeamento territorial português, possibilitando a adopção de tais 

medidas como um manancial de boas práticas a ser tido em conta pelas entidades intervenientes na 

gestão territorial: Administração pública, privados, promotores, actores sociais, CCDR, etc. 

No que concerne aos seus objectivos, trata-se de uma pesquisa exploratória e bibliográfica. 

Babbie (1986) resume as finalidades da pesquisa exploratória dizendo: "Exploratory studies are most 

typically done for three purposes: (1) simply to satisfy the researcher's curiosity and desire for better 

understanding, (2) to test the feasibility of undertaking a more careful study, and (3) to develop the 

methods to be employed in a more careful study." 

Theodorson e Theodorson (1970) definem pesquisa exploratória da seguinte forma: "Exploratory 

study. A preliminary study the major purpose of which is to become familiar with a phenomenon that is 

to investigate, so that the major study to follow may be designed with greater understanding and 

precision. The exploratory study (which may use any of a variety of techniques, usually with a small 

sample) permits the investigator to define his research problem and formulate his hypothesis more 

accurately. It also enables him to choose the most suitable techniques for his research and to decide on 

the questions most in need of emphasis and detailed investigation, and it may alert him to potential 

difficulties, sensitivities, and areas of resistance." 

A pesquisa exploratória possui os seguintes fundamentos:  

1) A aprendizagem é melhor realizada quando parte do conhecido;  

2) Deve-se sempre pretender ampliar o conhecimento; e, 

3) Esperar respostas racionais pressupõe a formulação de perguntas também racionais. 

A presente pesquisa envolveu essencialmente um exaustivo levantamento bibliográfico de 

material ínsito em livros, textos, artigos, dissertações, publicações avulsas de diversa índole e material 

recolhido da Internet. Efectuou-se pesquisa bibliográfica em algumas bases de dados jurídicas e em 

bases de dados de publicações científicas, que logrou obter diversa informação relevante. 

Por outro lado, e de modo totalmente informal, recolheram-se simultaneamente relevantes 

contributos do contacto, troca de ideias e discussões sobre as temáticas abordadas na presente 

dissertação, com inúmeros técnicos e dirigentes de autarquias locais. 

Do ponto de vista metodológico, a fase exploratória subdividiu-se em três etapas: 
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1. Na primeira etapa, pela definição do âmbito, objecto primordial, questões e temáticas 

transversais da dissertação, de forma a proceder a uma leitura exaustiva de bibliografia directa e 

indirectamente relacionada com o tema, focando aspectos como: o ordenamento, planeamento e 

gestão territorial, instrumentos de gestão territorial, território e sustentabilidade, recursos naturais e 

formas de valorização dos mesmos, modelos de desenvolvimento urbano, paradigmas de cidade e 

formas de organização urbana, sistema de gestão territorial, planeamento estratégico, abordagens 

teórico-conceptuais no âmbito do planeamento territorial, a integração do ambiente no planeamento 

territorial, desenvolvimento sustentável, instrumentos, políticas e programas incidentes sobre o 

território, boas práticas europeias e mundiais de planeamento territorial, etc. Esta fase permitiu a 

análise das principais temáticas e conceitos no âmbito do ordenamento e planeamento territorial, bem 

como uma percepção da evolução mundial, e paralelamente no nosso país, bem como dos 

acontecimentos mais marcantes nesta sede, e constituiu o quadro referencial teórico da presente 

dissertação. 

2. Ulteriormente à sedimentação de conceitos teóricos nas áreas supra-escritas, procurou-se, na 

segunda fase, iniciar um quadro referencial pragmático, efectuando uma caracterização crítica 

sumária do sistema de ordenamento e planeamento territorial português, e a recente evolução 

normativa de que o mesmo foi objecto. 

3. A terceira fase, foi essencialmente crítica e reflexiva, e pretende constituir uma súmula da 

aprendizagem obtida do percurso exploratório e bibliográfico realizado, traduzindo-se num 

diagnóstico das principais problemáticas, deficiências e disfunções do sistema de ordenamento e 

planeamento territorial, e culminando na propositura de soluções e medidas concretas para os 

problemas, deficiências e disfunções anteriormente diagnosticados.  

De uma forma geral, a pesquisa bibliográfica, nas suas diversas vertentes, constituiu uma 

essencial e poderosa ferramenta na elaboração da dissertação (figura 1.1), tendente à sustentação 

das linhas teóricas fundamentais que alicerçam os contributos e medidas propostos. 

1.6 SISTEMATIZAÇÃO, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

A dissertação é composta por oito capítulos, que detêm um encadeamento sistemático e 

metodológico, possibilitando uma abordagem compreensiva das temáticas exploradas, seguindo um 

percurso iterativo, que parte da fundamentação e concepção teórica para a componente prática e 

operativa de definição de modelos de intervenção, sugestões e medidas a implementar. A 

sistematização proposta dirige-se teleologicamente a facultar uma compreensão integrada do tema. 

Assim sendo: 

O Capítulo I - Introdução, prende-se com o enquadramento e actualidade do tema proposto, 

sua problemática, objectivos, definição de metodologia de intervenção e desenvolvimento do trabalho, 

teleologia, contributo, sistematização, estrutura e organização do mesmo. 

O Capítulo 2 - Território, Ordenamento e Planeamento Territorial, aborda os conceitos teóricos 

e princípios essenciais do ordenamento e planeamento territorial, e a plurivocidade dos conceitos, 

possibilitando uma perspectiva integrada das várias concepções e perspectivas doutrinárias sobre os 

mesmos. Abordam-se os princípios gerais, jurídicos, objectivos e destinatários do ordenamento do 

território, a sua génese evolutiva, o planeamento territorial enquanto conceito, e realiza-se uma 

resenha histórico-evolutiva do ordenamento e do planeamento territorial. Efectua-se também uma 
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referência às grandes escolas de planeamento e ao berço do planeamento estratégico. Procede-se 

também a uma panorâmica sobre as origens, marcos e evolução do planeamento territorial em 

Portugal, fases e acontecimentos marcantes de cada uma delas.  

O Capítulo 3 - Planeamento Territorial: A busca de um conceito - Planeamento tradicional vs 

planeamento estratégico, procede à definição conceptual dos paradigmas de planeamento 

estratégico, enquanto abordagem e metodologia preconizada como expoente de sistema de 

planeamento territorial. Aí se descreve a abordagem estratégica, e se definem as virtualidades deste 

sistema de planeamento por contraposição às metodologias de planeamento tradicionais. São 

analisados os limites do planeamento tradicional, as origens e evolução contextual do planeamento 

estratégico, as suas directrizes teóricas, a teoria do planeamento como estratégia, os princípios, 

conceitos, instrumentos, e metodologias do mesmo, e as suas linhas directivas.São igualmente 

descritas as fases do processo de planeamento, realizado um enquadramento e balanço reflexivo da 

aplicação do planeamento estratégico em Portugal e esboçadas algumas conclusões acerca deste 

sistema. 

O Capítulo 4 - O sistema de ordenamento do território em Portugal, procede à caracterização 

do sistema de ordenamento, planeamento e gestão territorial português, seus instrumentos, princípios, 

e características, focando de igual modo, as relações que se estabelecem entre os vários instrumentos 

de gestão territorial. No fim deste capítulo efectua-se uma sumária abordagem à evolução legislativa 

ocorrida no âmbito do sistema de gestão territorial, e questiona-se se tal evolução constitui o caminho 

para a mudança que se preconiza nesta dissertação como imprescindível para superar as fragilidades 

do sistema actual e alcançar um ordenamento do território mais apto e qualificado a responder aos 

desafios territoriais. 

O Capítulo 5 - Deficiências e disfunções do sistema de ordenamento e planeamento territorial 

português - considerações críticas, possui uma eminente componente crítica porquanto almeja 

efectuar uma análise das principais problemáticas, deficiências e disfunções do sistema de 

ordenamento e planeamento territorial. Para tal, propõe-se neste capítulo um sistema de avaliação e 

diagnóstico, que visa estruturar as principais disfunções em três núcleos fundamentais. Nessa 

conformidade, classificaram-se as disfunções existentes em três tipos, procedendo-se seguidamente à 

identificação concreta das deficiências que geram tais disfunções e seu enquadramento no respectivo 

tipo. 

O Capítulo 6 - Da crise do planeamento ao caminho para a mudança- A recente Evolução 

legislativa, aborda precisamente a evolução legislativa verificada no domínio do planeamento e 

gestão territorial, nomeadamente o reforço da eficiência do sistema de gestão territorial operado pelo 

Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro, e as principais modificações introduzidas pelo mesmo. 

Analisam-se igualmente as inovações perpetradas por outros diplomas relevantes nesta sede, 

publicados no ano de 2009. 

O Capítulo 7- Contributos Reflexivos para a superação das disfunções do ordenamento, 

planeamento e gestão territorial, pretende assumir uma função reflexiva de todo o percurso evolutivo e 

de aprendizagem percorrido na dissertação. Nesse âmbito, define-se uma metodologia tendente à 

enunciação de medidas concretas direccionadas para a superação das disfunções do sistema de 

planeamento.Tal metodologia baseia-se na definição de eixos estratégicos de actuação e em medidas 

de operacionalização prática a concretizar no panorama territorial português. Efectua-se igualmente, 

um quadro síntese da metodologia proposta e conclusões acerca dos contributos postulados.  
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O Capítulo 8 - Conclusão e recomendações, encerra a dissertação, apresentando as principais 

conclusões e considerações retiradas da dissertação e das temáticas abordadas, bem como as futuras 

recomendações para as boas práticas de gestão territorial. Seguidamente, encontram-se as referências 

bibliográficas e anexos.  

 

 

Figura 1.1 – Metodologia da Dissertação 
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2| TERRITÓRIO, ORDENAMENTO E PLANEAMENTO TERRITORIAL 

 “O ordenamento do território é a arte de adequar as gentes 

e a produção de riqueza ao território numa perspectiva de 

desenvolvimento.”  

Gaspar, 1995 

«Town and country planning refers to the system of regulating 

land use and development activities of both public and 

private developers, and which is largely separate from other 

sectoral planning processes» 

European Commission, 1997 

2.1 NOÇÃO DE TERRITÓRIO 

O conceito de território ultrapassa inegavelmente a dimensão material e objectiva 

consubstanciada no espaço físico e no elemento de suporte de actividades humanas. Ele assume-se 

como uma realidade multifacetada e abrangente, em constante mutação e evolução.  

A singularidade do território demarca-se em função de uma identidade construída pela 

interacção ente o suporte bio-geofísico e a sua transformação sucessiva pelas comunidades que o 

moldam e adaptam à medida da sua forma de viver, do seu nível de evolução tecnológica e das suas 

necessidades e aspirações individuais.  

O território deve, também, ser analisado enquanto alvo do processo de ordenamento. Para se 

alcançar um patamar de entendimento do território é necessário o conhecimento da actual realidade 

sócio-territorial, da sua história, das ideias ou intenções subjacentes. Constitui factor decisivo, para o 

sucesso das políticas de ordenamento do território e sua implementação concreta, a percepção e 

conhecimento global e sintetizado do espaço sobre o qual estas vão incidir.  

A palavra território é usada com múltiplos sentidos e por diversas ciências. No sentido comum, 

o termo pode referir uma porção de espaço, não necessariamente bem delimitado e identificado, 

apropriado por pessoas ou animais. (Alegria 2005). O sentido polissémico da palavra é evidente, o 

que tem levado a utilizações confusas, mesmo no meio científico. 

Com origem latina, a palavra era já usada no século XIV, embora o seu uso se tivesse 

generalizado na época moderna, com um sentido político e jurídico ao qual se podem associar três 

ideias: a de dominação, ou possessão, ligada a um poder juridicamente legitimado, seja de um 

senhor, de um rei, ou dos diferentes órgãos de um Estado moderno; a de área controlada e a de 

limites materializados por uma fronteira, não necessariamente de um Estado. Segundo Alegria, sendo 

estas noções familiares à Geografia, é compreensível que ela se tenha também apropriado da 

palavra, associando-a quer a aspectos administrativos, quer ao planeamento do território. O uso com 

este sentido multiplicou-se em teses e publicações relativas a estes domínios, a partir da década de 

1970. 

O conceito de território e o do seu derivado territorialidade, têm relações estreitas com os 

etólogos, quando eles começaram a investigar na década de 1920 o comportamento dos animais no 

seu meio natural, e não apenas em laboratório. Do estudo de indivíduos isolados em ambiente 
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artificial, passaram a analisar as condutas das sociedades animais no que se refere a áreas de 

ocupação, limites, apropriação. Este tipo de estudos está, portanto, ligado ao território, mas não se 

refere especificamente ao conceito de território e ao de territorialidade. De acordo com a autora 

supra-identificada, as ideias que estas palavras sugerem, transitaram, assim, da ciência jurídica, a 

sistema de comportamento com contornos bastante fluidos. 

Em Geografia, o termo mantém uma tripla filiação: jurídica, ligada à organização 

administrativa, sócio-económica, relativa ao planeamento territorial e comportamental, inspirada na 

Etologia. 

Segundo Merenne-Schoumaker (2002), o território em Geografia é uma noção que remete para 

uma porção de espaço concreto, e não para um espaço geométrico teórico. Ou seja, há que 

distinguir entre “território” e “espaço geográfico”. Enquanto este conceito está fortemente ligado à 

Nova Geografia e aos modelos matemáticos e estatísticos de análise espacial, desenvolvidos nos anos 

de 1950 e 60, com o objectivo de evidenciar estruturas e processos de organização espacial 

relativamente regulares e gerais, o território tem o sentido de identidade e de apropriação de um 

espaço, com uma determinada localização, situação, dimensão, forma, aspecto físico, propriedades e 

aptidões. Estas características interessam em si mas, sobretudo, pela utilização que o homem delas faz 

(Alegria 2005). 

Ainda de acordo com a mesma autora, dizer que o território é uma noção concreta não 

significa que as suas qualidades sejam apenas materiais; à análise territorial interessa também aquilo 

que a sociedade comporta de “ideal”, de representações, de sentimentos de pertença, de 

comportamentos individuais e colectivos. Todo o território se refere a um espaço com uma dada 

organização e história. Ele é, simultaneamente, o produto de um processo de apropriação de um 

grupo social e o quadro do seu funcionamento, pelo que comporta uma dimensão material e cultural, 

um sentido objectivo e também subjectivo. 

Se bem que o termo esteja muitas vezes associado ao quadro natural de um dado espaço, e 

frequentemente ao de um Estado, esta perspectiva é limitativa. Nem o conceito de território se 

circunscreve a aspectos naturais, nem o espaço de um Estado coincide com o de Nação, além de que 

o território pode ser supra-nacional (a comunidade europeia, por exemplo) ou respeitar espaços de 

qualquer outra dimensão e escala. 

Marivonne Le Berre (1994) apresenta a seguinte definição de território: porção da superfície 

terrestre apropriada por um grupo social com a finalidade de assegurar a sua reprodução e a 

satisfação das suas necessidades. 

Desta definição podem extrair-se algumas ilações: 

a) O território é um pedaço mais ou menos extenso da superfície terrestre, com uma dada 

localização e características naturais que lhe conferem certa especificidade, devida à posição em 

latitude e longitude, ao clima, à distribuição de terras e mares, relevo, solo, distância a outros 

lugares, etc.; 

b) Qualquer território resulta de um processo de apropriação de um dado pedaço da terra pelos 

grupos que o habitam. Essa apropriação pode ficar marcada por lutas mais ou menos violentas 

com outros grupos sociais que reivindicam direitos sobre o mesmo território. Pode resultar de um 

processo histórico de descoberta e ocupação, de que resultam certas áreas de extensão 

delimitada, apropriadas pelos habitantes; 
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c) A manutenção do território exige certos tipos de intervenção, de organização territorial, que pode 

ser entendida como o conjunto de acções de um grupo social, com o objectivo de manter 

alguma estabilidade e conseguir um uso perdurável do espaço que ocupa; 

d) Cada geração herda territórios específicos que organiza de acordo com determinadas práticas 

territoriais, necessidades, intenções; o território não é estático e imutável. 

No presente trabalho utilizaremos o conceito de território no prisma do ordenamento do 

território, enquanto «conjunto integrado de elementos plurais (ambientais, sociais, económicos, etc.) 

ordenados, porquanto estão submetidos a certa lógica na sua ordenação e disposição sobre o 

espaço, interactuantes mediante diferentes formas de fluxos (…) que os classificam, e em contínua 

evolução como resultado de forças internas e externas em concomitância e transmutáveis no seu 

evoluir» (Aliseda 1992). 

2.2 NOÇÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Ordenamento é o “acto de ordenar; ordenação; de um território: estudo profundo e detalhado 

de um território (país, região, etc.) para conhecer todas as suas características e que constituirá a base 

para a elaboração de um plano cuja finalidade é a utilização racional desse território, ou seja, o 

aproveitamento das potencialidades, a maximização da produção, a par com a protecção do 

ambiente, visando o desenvolvimento socio-económico e a melhoria da qualidade de vida.”3  

Dispõe a Carta Europeia do Ordenamento do Território (Conselho da Europa, 1988), que o 

ordenamento do território “é a tradução espacial das políticas económica, social, cultural e ecológica 

da sociedade. (...) É, simultaneamente, uma disciplina científica, uma técnica administrativa e uma 

política que se desenvolve numa perspectiva interdisciplinar e integrada, tendente ao desenvolvimento 

equilibrado das regiões e à organização física do espaço segundo uma estratégia de conjunto. (...), 

correspondendo à «expressão espacial das políticas económicas, sociais, culturais e ecológicas de 

toda a sociedade».O ordenamento do território deve ter em consideração a existência de múltiplos 

poderes de decisão, individuais e institucionais que influenciam a organização do espaço, o carácter 

aleatório de todo o estudo prospectivo, os constrangimentos do mercado, as particularidades dos 

sistemas administrativos, a diversidade das condições socio-económicas e ambientais. Deve, no 

entanto, procurar conciliar estes factores da forma mais harmoniosa possível.” 

Nesta óptica, podemos definir o ordenamento do território como «a forma de organizar as 

estruturas humanas e sociais num espaço geográfico determinado, tendo como objectivo valorizar as 

potencialidades do território, desenvolver as estruturas ecológicas de que depende a vida e a 

expressão cultural da paisagem, para, dessa forma, melhorar a qualidade e a dignidade de vida das 

populações.»4 

Ou mesmo como «a acção e a prática de dispor num espaço, ordenados e prospectivamente, 

os homens e as suas actividades, os equipamentos e os meios de comunicação, tendo em conta as 

disparidades naturais, humanas, económicas e mesmo estratégicas.» 

Segundo Saenz de Buruaga (1969), o ordenamento territorial constitui «o estudo interdisciplinar 

e prospectivo da transformação óptima do espaço regional, e da distribuição desta transformação e 

                                                 
3 Dicionário da Língua Portuguesa 0n-Line (2005) 

4 Glossário de Termos, Ordenamento do Território, Ambiente, Património Cultural e Reabilitação; MEPAT, CCRN, Porto, 1998, p.124) 
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da população total entre núcleos urbanos com funções e hierarquias diferentes, em ordem à sua 

integração em áreas supranacionais». 

O cariz voluntarista do ordenamento do território prende-se com o seu principal objectivo: a 

correcção dos desequilíbrios e assimetrias inter-regionais. Este objectivo desencadeia uma panóplia de 

acções, no sentido de distribuir, de forma mais equilibrada, os usos e funções dos territórios e de 

contrariar as grandes concentrações urbanas. Desta forma, o ordenamento do território surge como 

uma política pública que fornece uma visão global dos problemas que as implantações territoriais e 

actividades humanas colocam, articulando as várias políticas sectoriais que incidem sobre o território, 

de forma a coordená-las (Oliveira 2009).  

De acordo com Amaral e Monteiro, in Manual de Direito do Urbanismo (Projecto), 2004, a 

noção jurídico-administrativa de ordenamento do território nasceu em França, com a comunicação 

oficial feita ao Conselho de Ministros, em 1950, pelo Ministro Claudius Petit, intitulada « Pour un plan 

national d‟aménagement du territorire». Segundo as suas palavras, «o ordenamento do território é a 

procura, no quadro geográfico da França, de uma melhor repartição dos homens em função dos 

recursos naturais e das actividades económicas.» 

Para além desta finalidade genérica - a procura de uma melhor repartição geográfica, num 

dado país, da localização dos homens e das suas actividades - foram atribuídos ao ordenamento do 

território determinados objectivos específicos, nomeadamente:  

 Estabelecimento de uma repartição geográfica mais racional das actividades económicas; 

 Restabelecimento dos equilíbrios desfeitos entre a capital e a província, entre o litoral e interior, entre 

regiões desenvolvidas e regiões subdesenvolvidas ou em vias de desenvolvimento; 

 Descentralização geográfica da localização dos serviços públicos e das indústrias; 

 Preservação das orlas marítimas, dos solos agrícolas e das zonas florestais; 

 Criação de novas cidades ou de pólos de crescimento industrial e urbano e metrópoles de equilíbrio; 

 Travagem da expansão desmesurada das grandes cidades, e resolução dos problemas de articulação 

entre estas e os respectivos núcleos suburbanos. 

Já segundo o Dicionário de Geografia (Baud, Bourgeat e Bras, 1999), o ordenamento do 

território “corresponde, na maior parte dos casos, à vontade de corrigir os desequilíbrios de um 

espaço nacional ou regional e constitui um dos principais campos de intervenção da Geografia 

aplicada. Pressupõe por um lado, uma percepção e uma concepção de conjunto de um território e, 

por outro lado, uma análise prospectiva.” 

Numa perspectiva mais específica, o Dictionaire de l‟urbanisme et de l‟aménagement (Merlin e 

Choay, 2000), define que o ordenamento do território “é a acção e a prática (mais do que a ciência, 

a técnica ou a arte) de dispor com ordem, através do espaço de um país e com uma visão 

prospectiva, os homens e as suas actividades, os equipamentos e os meios de comunicação que eles 

podem utilizar, tendo em conta os constrangimentos naturais, humanos e económicos, ou mesmo 

estratégicos. (...) Todas as definições insistem no carácter voluntarista, mas também na sua dimensão 

prospectiva: será perigoso separar a planificação no espaço da planificação do tempo que será 

estritamente económica.” 

O Vocabulário de Termos e Conceitos do Ordenamento do Território da DGOTDU (2005), 

parte da definição adoptada pela Carta Europeia do Ordenamento do Território, e refere que “o 

ordenamento do território é o resultado da implementação espacial coordenada das políticas 
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económica, social, cultural e ecológica da sociedade. O ordenamento do território é simultaneamente 

uma disciplina científica, uma técnica administrativa e uma política que se desenvolve numa 

perspectiva interdisciplinar e integrada, tendente ao desenvolvimento equilibrado das regiões e à 

organização física do espaço segundo uma estratégia de conjunto. 

Deve articular múltiplos poderes de decisão, individuais e institucionais, e, dentro destes, 

garantir a articulação e coordenação horizontal e vertical dos vários sectores e níveis da administração 

com competências no território. Deve também, tomar em atenção a especificidade dos territórios, as 

diversidades das suas condições sócio-económicas, ambientais, dos seus mercados, conciliando todos 

os factores intervenientes da forma mais racional e harmoniosa possível.” 

As várias definições apresentam as diferentes perspectivas dos autores sobre o conceito de 

ordenamento do território. Este conceito, apesar de enunciado de formas diversas, assenta em 

algumas ideias chave e características, que serão exploradas ulteriormente no presente trabalho. 

Refere Gaspar a este propósito, que uma das características frequentemente referida é a do 

ordenamento do território ser encarado como uma política pública. Alves (2001), refere-o como sendo 

“(...) essencialmente uma tarefa do Estado e de outros poderes públicos”; Jesúsa Farga (referido por 

Frade 1999) considera-o como “uma função pública destinada a coordenar a actividade 

administrativa, a territorializar as diversas políticas sectoriais, a obter o equilíbrio regional e a 

protecção do ambiente (...)”. Nesta perspectiva, o ordenamento do território consiste no 

estabelecimento de normas de carácter programático, com um conteúdo de mera coordenação e 

orientação das acções a executar aos níveis nacional e regional.  

Oliveira (2002) considera que o ordenamento do território, é “a aplicação ao solo de todas as 

políticas públicas, designadamente económico-sociais, urbanísticas e ambientais, visando a 

localização, organização e gestão correcta das actividades humanas (...).” 

Em sentido amplo, o ordenamento do território corresponde assim, a uma abordagem de 

carácter geral e integral de todos os factores que incidem sobre o território ou que implicam a sua 

utilização, incorporando quer a planificação física, quer a de carácter sócio-económico. Para esta 

concepção ampla, o planeamento espacial, enquanto instrumento prioritário de intervenção em sede 

de ordenamento do território, deve ter uma função global e complexa, não se limitando a simples 

questões de localização física e de utilização dos solos, mas incluindo também considerações sociais, 

económicas, políticas e ambientais. 

Já Alves (2001) define duas perspectivas do ordenamento do território: o sentido lato e o 

sentido restrito. Amplamente, o ordenamento do território “pode ser visto como uma política pública 

no conceito apontado por Merlin et Choay (1996), que o consideram como “o processo que tem em 

vista a disposição no espaço e no tempo dos homens, e das suas actividades, dos equipamentos, as 

infra-estruturas e os meios de comunicação que eles podem utilizar, numa visão prospectiva e 

dinâmica, tendo em conta as condicionantes naturais, humanas e económicas”. Restritamente, será 

“um processo integrado e racional de organização do espaço biofísico, de acordo com as vocações e 

capacidades e que, com base em conhecimentos técnicos e científicos identifica as invariantes do 

território, com vista “à demarcação de espaços e fixação de classes de uso do solo”, tendo em vista o 

uso e a transformação do território, numa perspectiva dinâmica e adaptativa em função da evolução 

das necessidades das populações e suas actividades” (Costa Lobo 1990). 
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Neste contexto, o ordenamento do território procura determinar as condições de equilíbrio 

dinâmico na estrutura biofísica do território tendo em conta aspectos económicos, sociais, culturais e 

políticos, no sentido de as entender como pré-condições ao processo de planeamento do território” 

(Alves 2001). 

Carlos Silva (2001) acrescenta outras características do ordenamento do território, 

considerando que este, para além de ser uma política sectorial, é: 

 “Fenómeno social: em que o ordenamento do território se refere ao modo como o território está 

organizado, em diversas escalas, às suas causas e problemas”; 

 “Técnica: como estudo de um território para identificação das necessidades e potencialidades 

com vista a definir um plano de acção”; 

 “Ciência interdisciplinar: que estuda a organização e o desenvolvimento do território a várias 

escalas: local, regional, nacional e supranacional.” 

2.2.1 Plurivocidade do Conceito 

Assim sendo, e por toda a complexidade inerente ao fenómeno territorial, ordenamento do 

território não é um conceito unívoco, antes plurívoco e polissémico, pela multiplicidade e amplitude de 

significados e contextos que pode representar. A política de ordenamento do território assume-se 

então, como a política sectorial que visa assegurar, no quadro geográfico de um certo país, a melhor 

estrutura das implantações humanas no território, com vista ao desenvolvimento harmónico das 

diferentes regiões que o compõem. 

O facto do ordenamento do território ser pluridisciplinar e transversal, incluindo aspectos da 

geografia, da economia, da sociologia, do urbanismo, do direito etc., leva à sua característica de 

síntese. 

De molde a se englobar cada um destes aspectos no processo de ordenamento do território, é 

necessário que se realizem sínteses e análises sistemáticas e concisas. “O ordenamento do território 

deve ter em consideração a existência de múltiplos poderes de decisão, individuais e institucionais, que 

influenciam a organização do espaço, o carácter aleatório de todo o estudo prospectivo, os 

constrangimentos do mercado, as particularidades dos sistemas administrativos, a diversidade das 

condições socioeconómicas e ambientais” (Conselho da Europa 1988). 

Como ciência, o ordenamento do território explica-se “(...) na medida em que pratica 

metodologias científicas, quer quanto à análise e ao diagnóstico das situações em que o território se 

encontra envolvido, quer quanto às expectativas de uma evolução em que as opções sejam tomadas 

como variáveis dos virtuais cenários (...)” (Cruz 2000). 

2.3 PRINCÍPIOS GERAIS, PRINCÍPIOS JURÍDICOS, OBJECTIVOS E DESTINATÁRIOS DO 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

2.3.1 Princípios Gerais  

Na senda da Carta do Ordenamento do Território (Conselho da Europa 1988), são quatro os 

princípios do ordenamento do território: 
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Democrático: deve ser conduzido de modo a assegurar a participação das populações 

interessadas e dos seus representantes políticos; 

Integrado: deve assegurar a coordenação das diferentes políticas sectoriais e a sua integração 

numa abordagem global e transversal; 

Funcional: deve ter em conta a existência de especificidades regionais, fundamentadas em 

valores, cultura e interesses comuns que, por vezes, ultrapassam fronteiras administrativas e 

territoriais, assim como a organização administrativa dos diferentes países. 

Prospectivo: deve analisar e tomar em consideração as tendências e o desenvolvimento a longo 

prazo dos fenómenos e intervenções económicas, ecológicas, sociais, culturais e ambientais.  

De acordo com Jorge Gaspar, no que se refere ao carácter prospectivo do ordenamento do 

território, veja-se em primeiro lugar a definição de prospectiva, avançada por Lacaze (1998): “relação 

sobre o futuro, baseada na análise rigorosa das tendências de evolução resultantes do passado 

(retrospectiva) e do presente, bem como a pesquisa dos factos portadores do futuro. A prospectiva 

distingue-se da futurologia mais inventiva neste sentido, visto ser antes de mais uma técnica de ajuda à 

decisão.” 

A prospectiva do território deverá ser entendida “como uma reflexão sobre o futuro”, mas que 

“saiba resistir à tentação da utopia, que tome em conta o peso das inércias e das tendências 

espontâneas, e procure de uma maneira realista as margens de manobra utilizáveis para inflectir as 

evoluções no sentido dos objectivos que nos fixamos. Uma tal iniciativa implica muita humildade ante 

os factos e rigor na reflexão. Ela não exclui em nada a vontade de acção mas, bem pelo contrário, 

organiza-a em bases sólidas” (Lacaze 1998). 

O conhecimento profundo dos factos relevantes, aliado a uma percepção realista da situação 

territorial leva a uma prospectiva organizada e bem estruturada, enquanto hipóteses de cenários 

futuros. 

Desta forma, é necessário efectuar uma retrospectiva de longa duração onde se consiga 

explicar as inércias e tendências que levaram a tal realidade (Lacaze 1998). Em suma, a característica 

prospectiva do ordenamento do território procura prevenir determinadas situações a fim de serem 

alcançados, harmoniosamente, os objectivos pretendidos, e evitadas situações não planeadas.  

Na óptica de Rui Alves (2001), existem outros princípios que considera fundamentais para o 

ordenamento do território: 

Igualdade: promove a organização territorial que garante, de forma generalizada, as mesmas 

condições e oportunidades de acesso a bens e serviços a todos os cidadãos (os cidadãos são iguais 

perante a lei, de acordo com o princípio constitucional da igualdade plasmado no Art. 13º CRP); 

Equidade: trata de forma equitativa os cidadãos, as organizações, e os territórios; estabelece a 

perequação na distribuição dos recursos públicos, designadamente os financeiros, entre territórios 

mais desenvolvidos e territórios menos desenvolvidos, de forma a corrigir desequilíbrios e distorções 

existentes nos níveis de desenvolvimento; 

Interesse público: em que a intervenção do Estado e dos poderes públicos, sobre o território, deve 

prosseguir sempre finalidades de interesse colectivo; 
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Liberdade e Responsabilidade: que garante a liberdade de intervenção individual e da iniciativa 

privada na organização do território, desde que no cumprimento das normas e directrizes e na 

garantia do interesse público; 

Sustentabilidade: que promove a organização do território, salvaguardando e protegendo valores e 

recursos perenes, como sejam, os naturais, culturais e ambientais; e promovendo a sustentabilidade 

da organização do território, de modo a viabilizar a estrutura territorial. 

2.3.2 Princípios Jurídicos 

No Art. 5º da LBPOTU encontram-se plasmados determinados princípios de cariz jurídico em 

que assenta a política de ordenamento do território e urbanismo, que devem nortear as actuações das 

entidades públicas com responsabilidades na mesma. 

Princípios da sustentabilidade, da solidariedade intergeracional e da economia 

O princípio da sustentabilidade impõe que se encontre um equilíbrio entre o desenvolvimento 

económico e a conservação e preservação dos recursos naturais. Não se deverá promover uma 

protecção máxima e absoluta dos recursos naturais, mas o desenvolvimento económico deve também 

ser limitado pela necessidade de garantir a preservação dos recursos naturais existentes. (Oliveira 

2009). 

Estes dois objectivos (desenvolvimento económico e protecção e salvaguarda dos recursos 

naturais) têm de ser harmonizados –eco-desenvolvimento - pois apenas assim se consegue alcançar 

uma melhor qualidade de vida das populações ( Alfonso 1987). 

O princípio da sustentabilidade assume três vertentes: a vertente económica, a vertente 

ambiental e a vertente social. 

Vertente económica do princípio da sustentabilidade 

A vertente económica deste princípio parte da ideia de que os planos territoriais são 

instrumentos de desenvolvimento económico, pelo que as opções essenciais dos mesmos devem ser 

sempre o resultado de opções de desenvolvimento económico-social. 

A vertente ambiental da sustentabilidade 

A dimensão ambiental da sustentabilidade postula a defesa do ambiente como interesse a 

ponderar pelo plano, como um dos objectivos a ser prosseguidos pelo mesmo e até como sua 

finalidade. Encontra-se subjacente a necessidade de garantir os legítimos interesses das gerações 

actuais e futuras num adequado nível de protecção ambiental. 

A integração, no procedimento de elaboração dos instrumentos de gestão territorial, do 

processo de avaliação ambiental estratégica (AAE), é disso exemplo. 

A vertente social da sustentabilidade 

A vertente social do princípio da sustentabilidade no planeamento do território demonstra a 

necessidade de este se assumir como um planeamento social e democrático, fornecendo um 

importante contributo para a paz social e a melhoria da qualidade de vida. 



 

2| TERRITÓRIO, ORDENAMENTO E PLANEAMENTO TERRITORIAL 

 

 

19 

O planeamento deve prosseguir as ideias de equidade ou justiça social, garantindo a 

distribuição justa dos custos e benefícios gerados pela cidade, o que pode ser particularmente 

alcançado pela planificação pública que deve exigir uma discriminação positiva a favor dos grupos 

desfavorecidos em razão dos seus estados económicos e do nível de qualidade de vida de que 

desfrutam (Oliveira 2009). 

A vertente social da sustentabilidade é também patente nas ideias de democracia e promoção 

da participação do público nos processos territorial e ambientalmente relevantes. 

Principio da solidariedade intergeracional 

O princípio da solidariedade intergeracional preconiza o desenvolvimento sustentável e durável sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas necessidades. 

Princípio da economia 

O princípio da economia encontra-se plasmado na alínea b) do Art. 5º da LBPOTU, postulando 

que a política de ordenamento de território deve assegurar a utilização ponderada e moderada dos 

recursos naturais e culturais. 

Princípio da coordenação 

O princípio da coordenação é um dos mais relevantes neste domínio e encontra-se descrito na 

alínea a) do Art. 5º da LBPOTU. Este preconiza a articulação e compatibilização do «ordenamento do 

território com as políticas de desenvolvimento económico e social, bem como com as politicas 

sectoriais com incidência na organização do território, no respeito por uma adequada ponderação 

dos interesses públicos e privados em causa.» (Oliveira 2009). 

Relativamente a este princípio está em causa a necessidade de coordenar e articular as diversas 

atribuições e políticas públicas sobre o território. 

Tal coordenação deve ser estabelecida primeiramente entre a política do ordenamento do 

território e as políticas de desenvolvimento económico e social (alínea c) do Art. 5º, 1ª parte da 

LBPOTU), o que implica que os planos de ordenamento do território atendam às grandes opções 

fixadas nos planos de desenvolvimento económico e social. 

Tal sucede designadamente com o PNPOT, porquanto um dos seus objectivos específicos é 

«estabelecer a tradução espacial das estratégias de desenvolvimento económico e social ( Art. 27º, 

alínea c) do RJIGT) devendo também definir as “orientações para a coordenação entre as políticas de 

ordenamento do território e de desenvolvimento regional, em particular para as áreas em que as 

condições de vida ou da qualidade do ambiente sejam inferiores à média nacional ( alínea c) do nº1 

do Art.28º do RJIGT). 

Tal sucede com os PROT, que assumem também a finalidade da tradução em termos espaciais, 

dos grandes objectivos de desenvolvimento económico e social sustentável formulados no plano de 

desenvolvimento regional (Art. 52º, alínea b) do RJIGT). 

Os instrumentos de ordenamento do território, mormente o PNPOT e os PROT realizam uma 

espacialização ou plasmação geográfica das políticas económicas ( Lopez, Rámon, 2005). 
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O princípio da coordenação preceitua também a articulação e compatibilização da política de 

ordenamento do território com as políticas sectoriais com incidência na organização do território 

(alínea c) do Art.5º, 2ª parte da LBPOTU). Mostra-se assim necessário garantir uma coordenação e 

articulação da política de ordenamento do território com as políticas agrícola, florestal, ambiental, 

cultural, urbanística, turística e a articulação de cada uma destas políticas entre si. Tal papel 

coordenador cabe em grande parte ao PNPOT que visa articular também as políticas sectoriais com 

incidência na organização do território (alínea d) do Artigo 27º do RJIGT). 

O princípio da coordenação assume também importância no sector do respeito pela adequada 

ponderação dos interesses públicos e privados (alínea c) do Art. 5º, parte final da LBPOTU). 

Decorre do Art.8º do RJIGT que os instrumentos de gestão territorial devem identificar os 

interesses públicos prosseguidos, justificando os critérios utilizados na sua identificação e 

hierarquização. A ponderação implica vários passos: recolha e identificação dos interesses públicos 

relevantes, análise e ponderação desses interesses, hierarquização entre eles, com utilização de 

critérios de ponderação. Por último surge a decisão de planeamento como resultado do processo de 

ponderação.  

A tarefa dos instrumentos de gestão territorial destinada à harmonização dos vários interesses 

públicos com expressão territorial deve atender às estratégias de desenvolvimento económico e social, 

bem como à sustentabilidade e à solidariedade intergeracional na ocupação e utilização do território. 

Cumprimento do Princípio da Coordenação 

O Art. 9º do RJIGT estabelece a forma de cumprimento do princípio da coordenação, na 

vertente da obrigação de ponderação de interesses públicos, aí se fornecendo o critério de 

ponderação. 

Determina este normativo o seguinte: “Nas áreas territoriais em que convirjam interesses 

públicos entre si incompatíveis, deve ser dada prioridade aqueles cuja prossecução determine o mais 

adequado uso do solo, em termos ambientais, económicos, sociais e culturais, excepcionando-se os 

interesses respeitantes à defesa nacional, à segurança, à saúde pública e à protecção civil, que têm 

prioridade sobre os demais”. 

Encontra-se aqui patente o princípio jurídico da optimização do uso dos solos com prevalência 

dos interesses públicos ambientais, económicos, sociais e culturais. No entanto, estabelece a 

prioridade hierárquica dos interesses relativos à defesa nacional, segurança, saúde pública e 

protecção civil. 

Igualmente os Arts. 10º e seguintes do RJIGT identificam interesses públicos ( designados por 

factores territoriais) que devem ser identificados e ponderados pelos instrumentos de gestão territorial e 

a função específica de cada um desses instrumentos relativamente a eles. 

Princípio da subsidiariedade 

O princípio da subsidiariedade acarreta a necessidade de coordenação dos procedimentos dos 

diversos níveis da Administração Pública, de forma a privilegiar o nível decisório mais próximo do 

cidadão, conforme postula a alínea d) do Artigo 5º da LBPOTU. 

Este princípio é um corolário dos princípios da descentralização e da desconcentração 

administrativas, da desburocratização, da aproximação dos serviços às populações, mas sem esquecer 
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a necessária eficácia e unidade de acção das entidades com atribuições específicas no domínio do 

ordenamento do território ( Art. 267º da CRP). 

Segundo Oliveira (2009), com o princípio da subsidiariedade não se pretende apenas que as 

decisões importantes do ordenamento do território tenham de ser tomadas pelo nível administrativo 

mais próximo dos cidadãos, o que implica a sua atribuição aos municípios. 

O princípio da eficiência da acção administrativa implica uma tarefa de ponderação do 

legislador quando procede à repartição concreta das atribuições em matéria de ordenamento do 

território, que poderá terminar com a atribuição de crescentes e importantes tarefas ao Estado. 

Tal compreende-se porque não existe entre nós um nível administrativo intermédio entre o 

estado e os municípios, que seriam as regiões administrativas, pelo que cabe a este assumir as 

atribuições típicas destas. 

Desta forma, o princípio da descentralização administrativa, conjuntamente com o princípio da 

subsidiariedade, mostra-se como um princípio que deve necessariamente ser ponderado 

conjuntamente com outros princípios relevantes. 

O reforço do princípio da subsidiariedade 

Neste âmbito, cumpre referir que as alterações ao RJIGT promovidas pelo Decreto-Lei nº 

316/2007, de 19 de Setembro vêm concretizar e intensificar tal princípio. Segundo Oliveira, podemos 

ressaltar como alterações relevantes neste domínio, operadas pelo diploma: 

A descentralização de competências para os municípios, associada à correspondente maior 

responsabilização e autonomia destes, traduzida na ausência de vinculatividade dos controlos de 

legalidade efectuados pelas CCDR e na desnecessidade de ratificação dos planos directores 

municipais, bem como dos planos de urbanização e dos planos de pormenor que alterem planos 

municipais de hierarquia superior. 

A desconcentração de competências no âmbito da Administração central, reforçando -se o 

papel das CCDR neste domínio, visto que estas procedem à verificação final da legalidade dos planos 

municipais. 

Princípio da Equidade 

Na alínea e) do Art. 5º da LBPOTU encontra-se vertido o princípio da equidade. O princípio da 

equidade é fulcral no domínio do ordenamento do território, porquanto este visa o reforço da coesão 

nacional, organizando o território, corrigindo as assimetrias regionais e assegurando a igualdade de 

oportunidades dos cidadãos no acesso às infra-estruturas, equipamentos, serviços e funções urbanas 

(Art. 3º, alínea a) da LBPOTU). 

A vertente do princípio da equidade referida na alínea e) do Art.5º prende-se com a justa 

distribuição dos encargos e benefícios decorrentes da aplicação dos instrumentos de gestão territorial. 

Princípio da participação 

O princípio da participação, reforçando a consciência cívica dos cidadãos através do acesso à 

informação e à intervenção nos procedimentos de elaboração, execução, avaliação e revisão dos 
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instrumentos de gestão territorial (Alínea f) do Art. 5º da LBPOTU), é um princípio jurídico que deverá 

estar sempre presente em todos os âmbitos de actuação dos entes públicos.(Oliveira, 2009). 

Como corolário do princípio da imparcialidade da administração, e de reforço do princípio 

democrático impõe-se a necessidade de participação dos particulares de molde a garantir a 

ponderação dos interesses privados nas decisões com implicações no ordenamento do território. 

Da formulação deste princípio resultam duas importantes vertentes: o direito à informação, e o 

direito à participação atinente aos momentos relevantes da vida dos planos em matéria de 

ordenamento do território - elaboração, execução, avaliação e revisão dos instrumentos de gestão 

territorial (Oliveira 2009). 

Princípio da Responsabilidade 

O princípio da responsabilidade encontra-se plasmado na alínea g) do Art. 5º da LBPOTU e 

visa assegurar a prévia ponderação das intervenções com impacto relevante no território e estabelecer 

o dever de reposição ou compensação dos danos que ponham em causa a qualidade ambiental. 

Este princípio transcende a responsabilização, abrangendo também um princípio da prevenção 

em matéria de ordenamento do território, determinando a necessidade de garantir, de uma forma 

preventiva, a ponderação das intervenções com impacto relevante no território. 

Princípio da contratualização 

A alínea h) do Art. 5º da LBPOTU refere-se ao princípio da contratualização como destinado a 

incentivar modelos de actuação baseados na concertação entre iniciativa pública e iniciativa privada 

na concretização dos instrumentos de gestão territorial. 

O recurso a mecanismos de cariz contratual e de concertação no ordenamento do território 

enquadra-se numa nova tendência de formas de actuação da administração para a prossecução do 

interesse público. 

Princípio da segurança jurídica 

O princípio da segurança jurídica, assim como o princípio da protecção da confiança visam 

garantir a estabilidade dos regimes legais, a protecção da confiança e o respeito pelas situações 

jurídicas validamente constituídas. (alínea i) do Art. 5º da LBPOTU) 

2.3.3 Objectivos  

No campo dos objectivos possíveis no ordenamento do território podemos identificar dois 

grandes grupos: os globais ou gerais, e os parciais ou específicos. O primeiro grupo integra as 

grandes linhas de orientação do ordenamento do território. O segundo grupo visa definir objectivos de 

ordenamento do território para áreas territoriais específicas. 

A Carta Europeia do Ordenamento do Território (Conselho da Europa 1988), estabeleceu como 

objectivos do ordenamento do território os seguintes objectivos gerais:  

Desenvolvimento socio-económico equilibrado das regiões: (...) o ordenamento do território 

deve procurar conter o crescimento das regiões superpovoadas ou sujeitas a um 

desenvolvimento demasiado rápido, encorajar o desenvolvimento das regiões atrasadas e 
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manter ou adaptar as infra-estruturas indispensáveis à recuperação económica das regiões em 

declínio ou ameaçadas por graves problemas de emprego (...); 

Melhoria da qualidade de vida: pela escolha da localização que permita uma utilização óptima 

do espaço favorece-se a melhoria da qualidade de vida quotidiana, quer se trate de habitação, 

trabalho, cultura, recreio ou, ainda, das relações no seio das comunidades humanas, 

nomeadamente a melhoria do bem-estar individual traduzido na criação de empregos e na 

instalação de equipamentos de natureza económica, social e cultural, correspondendo às 

aspirações das diferentes camadas da população; 

Gestão responsável dos recursos naturais e a protecção do ambiente: promovendo estratégias 

que minimizam os conflitos entre a procura crescente de recursos naturais e a necessidade da 

sua conservação, o ordenamento do território procura assegurar uma gestão responsável do 

ambiente, dos recursos do solo e do subsolo, do ar e das águas, dos recursos energéticos, da 

fauna e da flora, conferindo particular atenção à paisagem e ao património cultural e 

arquitectónico; 

Utilização racional do território: (...) da localização, organização e desenvolvimento dos grandes 

complexos urbanos e industriais, das infra-estruturas fundamentais e da protecção dos solos 

agrícolas e florestais. Este ordenamento, de natureza física, deve necessariamente ser 

acompanhado de uma política fundiária, a fim de ser possível alcançar objectivos que são de 

interesse colectivo; 

Implementação dos objectivos do ordenamento do território: (...) numerosos organismos 

privados e públicos contribuem, pelas suas acções, para desenvolver ou alterar a organização 

do espaço. O ordenamento do território traduz uma vontade de integração e coordenação 

interdisciplinar e de cooperação entre as autoridades envolvidas; 

Coordenação entre os diferentes sectores: este esforço de coordenação respeita essencialmente 

à distribuição da população, das actividades económicas, do habitat, dos equipamentos 

colectivos e ao fornecimento de energia, aos transportes e ao saneamento básico; à luta do 

ambiente e do património natural, histórico e cultural;  

Coordenação e cooperação entre os diversos níveis de decisão e obtenção de recursos 

financeiros: as várias autoridades envolvidas na política de ordenamento do território necessitam 

que lhes seja dada competência para decidir, bem como os meios financeiros adequados. (...) 

Aquelas autoridades devem ter em atenção as medidas tomadas ou previstas a nível inferior ou 

superior e, consequentemente manterem-se informadas reciprocamente e de maneira regular; 

Participação das populações: toda a política de ordenamento do território, qualquer que seja o 

seu nível, deve ser baseada na participação activa dos cidadãos. É, assim, indispensável que 

eles sejam informados, de forma clara e de maneira compreensível, em todas as fases do 

processo de planeamento e no enquadramento das estruturas e procedimentos institucionais. 

A aplicação dos objectivos do ordenamento do território varia espacio-temporalmente: 

consoante o território em questão e também com a escala territorial aplicável (nacional, regional ou 

local) e a época. 

Em relação aos diferentes tipos de território, a Carta Europeia do Ordenamento do Território 

(Conselho da Europa 1988), define ainda objectivos específicos para as seguintes áreas territoriais: 
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regiões rurais, regiões urbanas, regiões fronteiriças, regiões de montanha, regiões com fragilidades 

estruturais, regiões deprimidas e regiões costeiras e as ilhas.  

Rui Alves (2001) justifica a necessidade de se estabelecer objectivos específicos para os 

diferentes níveis territoriais, “pois cada um deles constitui um “espaço” privilegiado para a 

identificação e a superação de problemas específicos”. 

Merlin e Choay (2000), apontam também alguns objectivos específicos do ordenamento do 

território (designados como campos de aplicação): 

 “Definição, evolução da armadura urbana e eventualmente o reforço da rede urbana (...); 

 Ordenamento, desenvolvimento e protecção das zonas rurais; 

 Desenvolvimento e localização das actividades  

 Planificação e prioridade no desenvolvimento das redes de infra-estruturas  

 Implantação de grandes equipamentos susceptíveis de ter um efeito de entretenimento 

económico (universidades, centros de investigação, etc.); 

 Ordenamento de regiões turísticas, e em particular para as mais cobiçadas e as mais frágeis 

dentro destas (montanha e litoral), definição de uma política associando o desenvolvimento 

económico local, a exploração dos recursos turísticos e a protecção do espaço.” 

2.3.4 Destinatários  

Apesar do ordenamento do território ser um processo contínuo no tempo, “os seus frutos só são 

visíveis a médio ou longo prazo.” (Oliveira 2002). A autora pretende alertar para a componente 

temporal no ordenamento do território, no entanto, também as componentes espaço e economia 

devem ser consideradas pelos planeadores e destinatários do ordenamento do território. Estas três 

componentes não podem ser dissociadas e devem ser pensadas conjuntamente para o sucesso das 

políticas e a prática do ordenamento do território. 

Não se pode produzir ou conceber o ordenamento do território de forma separada da acção 

humana, já que é exactamente esta acção que vem suscitar a necessidade de se repensar as atitudes 

do Homem para com o meio envolvente. “O homem e o seu bem-estar, bem como a sua interacção 

com o ambiente, estão no centro das preocupações do ordenamento do território, que tem por 

objectivo proporcionar a cada indivíduo um quadro e uma qualidade de vida que assegurem o 

desenvolvimento da sua personalidade num ambiente planeado à escala humana.” (Conselho da 

Europa 1988).  

Nesta perspectiva, o Homem é o destinatário do ordenamento do território e, terá sempre como 

fim alcançar um bom entendimento entre ambos. Para isso o Homem tem que assumir uma postura de 

sustentabilidade nas suas relações com o espaço físico mas, como tal não aconteceu, tenta-se agora 

através deste conceito alcançá-lo, remediando as consequências. Nesta lógica, o ordenamento do 

território deve tentar pôr os problemas numa perspectiva de antecipação, considerando a localização 

das actividades, não tanto como ela está, mas como ela deveria estar (Oliveira 2002). 

O facto é que o ordenamento do território assume influência directa e indirecta no 

desenvolvimento do Homem e das suas actividades, podendo influenciá-los de formas diversas. Numa 

escala local, pode implicar consequências directas na vida de um indivíduo, enquanto que numa 

escala supranacional, as acções tomadas terão impacte ao nível do país, mas obviamente 

influenciarão, indirectamente, todos os seus cidadãos. 
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Jorge Gaspar (1995) encerra a questão de uma forma clara: “Como é sabido, o correcto 

ordenamento do território situa-se na intersecção dos três eixos vitais do desenvolvimento: o da 

eficácia, o da equidade e o do ambiente, tendo presente que os seres humanos, as comunidades 

locais, regionais, nacionais, são os destinatários últimos das acções a empreender – todos sem 

excepção”. 

Na concepção de ordenamento do território como uma política pública, os destinatários das 

directivas gerais são por um lado, os futuros diplomas e instrumentos legais que irão pôr em prática os 

princípios e objectivos definidos. Por outro, são também destinatários as entidades públicas que irão 

elaborar tais planos e instrumentos. Ulteriormente, as entidades públicas que se encontram vinculadas 

pelos objectivos de ordenamento do território são também destinatários mas simultaneamente, 

responsáveis pela sua execução. 

Atentemos no seguinte quadro que estabelece os fins e os objectivos do ordenamento do 

território vertidos na LBPOTU: 

Quadro 2.1 – Fins e Objectivos do Ordenamento do Território 

Adaptado de: Oliveira, 2009 

 

Fins da Política de ordenamento do território 

(Artigo 3 ° )  

 

Objectivos do ordenamento do território 

(Artigo 6 ° )  

 

Reforço da coesão nacional através da 

organização do território, da correcção das 

assimetrias regionais de forma a assegurar a 

igualdade de oportunidades dos cidadãos no 

acesso às infra-estruturas, equipamentos, 

serviços e funções urbanas [al. a)]; 

 

 

 

 Distribuição equilibrada das funções de habitação, trabalho, 

cultura e lazer [ n.° 1,al.° b)]; 

 Criação de oportunidades diversificadas de emprego como meio 

para a fixação de populações, particularmente nas áreas menos 

desenvolvidas [n.° 1, al. c)]; 

 Adequação dos níveis de densificação urbana, impedindo a 

degradação da qualidade de vida, bem como o desequilíbrio da 

organização económica e social [n.° 1, al. e)]; - nos diversos 

espaços, a programação, a criação e a manutenção de serviços 

públicos, de equipamentos colectivos e de espaços verdes deve 

procurar atenuar as assimetrias existentes, tendo em conta as 

necessidades específicas das populações, as acessibilidades e a 

adequação da capacidade de utilização-  n.° 2 

Promoção e valorização integrada das 

diversidades do território nacional [al. b)]; 

 Protecção e valorização das paisagens resultantes da actuação 

humana, caracterizadas pela diversidade, pela harmonia e pelos 

sistemas sócio-culturais que suportam n.°3 

Aproveitamento racional dos recursos 

naturais, e a preservação do equilíbrio 

ambiental [al. c)] 

 Melhoria das condições de vida e de trabalho das populações no 

respeito pelos valores culturais, ambientais e paisagísticos [n.° 1, al. 

a)]; 

 Preservação e defesa dos solos com aptidão natural ou 

aproveitamento para actividades agrícolas, pecuárias ou florestais, 

restringindo-se a sua afectação a outras utilizações aos casos em 

que tal for comprovadamente necessário [n.° 1, al. d)]; a salva-

guarda dos valores naturais essenciais, garantindo que constituam 

objecto de protecção compatível com a normal fruição pelas 

populações das suas potencialidades específicas os recursos 

hídricos, as zonas ribeirinhas, a orla costeira, as florestas e outros 

locais com interesse particular para a conservação da natureza; a 

protecção e valorização das paisagens resultantes da actuação 
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Fins da Política de ordenamento do território 

(Artigo 3 ° )  

 

Objectivos do ordenamento do território 

(Artigo 6 ° )  

humana, caracterizadas pela diversidade, pela harmonia e pelos 

sistemas sócio-culturais que suportam e utilização dos solos por 

forma a impedir a sua contaminação ou erosão - n.° 3 

A defesa e valorização do património cultural 

e natural [al. d)]; 

 

 Melhoria das condições de vida e de trabalho das populações, no 

respeito pelos valores culturais, ambientais e paisagísticos [n.° 1, al. 

a)]; a reabilitação e revitalização dos centros históricos e dos 

elementos do património cultural classificados [n.° 1, al. h)]. 

A promoção da qualidade de vida e sal-

vaguarda das condições favoráveis ao 

desenvolvimento das actividades económicas, 

sociais e culturais [al. e)]; 

 

 Melhoria das condições de vida e de trabalho das populações, no 

respeito pelos valores culturais, ambientais e paisagísticos [n.° 1, al. 

a)]; 

 Distribuição equilibrada das funções de habitação, trabalho, 

cultura e lazer [n.° l,al. b)]; 

 Criação de oportunidades diversificadas de emprego como meio 

para a fixação de populações, particularmente nas áreas menos 

desenvolvidas [n.° 1, al. c)]; 

 Adequação dos níveis de densificação urbana, impedindo a 

degradação da qualidade de vida, bem como o desequilíbrio da 

organização económica e social [n.° 1, al. e)];  

 Rentabilização das infra-estruturas, evitando a extensão 

desnecessária das redes e dos perímetros urbanos e racionalizando 

o aproveitamento das áreas intersticiais [n.° 1, al. f)];  

 Aplicação de uma política de habitação que permita resolver as 

carências existentes [n.° 1, al. g)];  

 Salvaguarda dos valores naturais essenciais, garantindo uma 

protecção compatível com a normal fruição pelas populações das 

suas potencialidades específicas os recursos hídricos, as zonas 

ribeirinhas, a orla costeira, as florestas e outros locais com interesse 

particular para a conservação da natureza n.° 3 

 

A salvaguarda e valorização das po-

tencialidades do espaço rural, contendo a 

desertificação e incentivando a criação de 

oportunidades de emprego [alínea g)]; 

 Distribuição equilibrada das funções de habitação, trabalho, 

cultura e lazer [n.° 1,al. b)]; 

 Criação de oportunidades diversificadas de emprego como meio 

para a fixação de populações, particularmente nas áreas menos 

desenvolvidas [n.° 1, al. c)]; 

 Preservação e defesa dos solos com aptidão natural ou 

aproveitamento para actividades agrícolas, pecuárias ou florestais, 

restringindo-se a sua afectação a outras utilizações aos casos em 

que tal for comprovadamente necessário [n.° 1, al. d)]; 

 Utilização dos solos por forma a impedir a sua contaminação ou 

erosão ( n.° 3) 

A prevenção da protecção civil da população 

prevenindo os efeitos decorrentes de 

catástrofes naturais ou da acção humana [al. 

h)]. 
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2.4 GÉNESE EVOLUTIVA DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Desde as mais remotas épocas que a localização de pessoas, bens e equipamentos no território 

não se opera ocasionalmente, mas sempre atendendo a diversos factores, dos quais Felisberto 

Reigado (2000), salienta: maximização dos lucros dos produtores, ou das utilidades dos 

consumidores, a optimização da utilização dos recursos naturais e humanos, estratégias militares ou 

prazeres individuais.  

O ordenamento do território surgiu como resultado das necessidades das populações e dos 

territórios, assumindo-se como o resultado da actuação de vários factores externos. Ele consiste 

portanto, numa “forma voluntária de valorizar um espaço, tendo em consideração as relações internas 

e externas que ele mantém”, constituindo uma resposta específica “a motivações diversas”(Baud, 

Bourgeat e Bras, 1999). 

2.4.1 Ordenamento do território e urbanismo 

Cronologicamente, o urbanismo, enquanto instrumento de intervenção na cidade, surge 

primeiro que o ordenamento do território, fruto da necessidade de actuar nos solos urbanos. As 

autoridades públicas apenas resolviam problemas identificados e sectoriais, dentro das áreas urbanas 

e dos núcleos habitacionais, em questões essencialmente relacionadas com estética e salubridade. 

Fora dessas áreas existia um respeito mútuo na relação do Homem com o ambiente, pela consciência 

de que a sobrevivência da espécie humana dependia do contacto com o meio natural, o que levava o 

Homem a preservar o território. 

Esta ligação deixou, contudo, de existir quando a sociedade passou de uma economia de base 

agrária para uma economia de base industrial (Frade 1999). Iniciou-se uma nova dinâmica 

económica e de transformação do uso do território, que originou desequilíbrios regionais, não só em 

termos económicos mas também, ao nível de oportunidades para a população. Surgiu a necessidade 

de planear áreas territoriais mais vastas, considerando interesses mais abrangentes do que aqueles 

que o urbanismo visava. Nesta perspectiva, o ordenamento do território passou a integrar “múltiplos 

sectores e políticas, que coordena na sua vertente de espacialidade, atingindo uma autonomia 

conceptual e funcional de base urbanística de onde surgiu (...)” (Frade 1999). 

2.4.2 Solução dos problemas territoriais 

Para além disto, a política de ordenamento do território surgiu ainda com vista à “(...) 

realização espacial da política económica e para a busca de uma alteração ao panorama do 

desequilíbrio regional.” (Frade 1999).  

Também corrobora tal afirmação Oliveira (2002) quando afirma que “o ordenamento do 

território teve a sua origem na planificação económica tendente à correcção dos referidos 

desequilíbrios.” Ambas as autoras consideram que as movimentações da economia e suas evoluções 

em conjunto com a crescente urbanização do espaço foram o mote da definição do ordenamento do 

território. Com base nestes problemas o ordenamento do território foi ganhando densificação, fruto 

não só do desenvolvimento das sociedades mas também, das necessidades por este importadas.  
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2.4.3 O Ordenamento do território nos modelos europeus 

Na Europa, o ordenamento do território evoluiu de modos diferentes, em termos cronológicos e 

espaciais nos diversos países.A expressão do ordenamento do território surge nos anos 20, no Reino 

Unido e na Alemanha, derivando da “necessidade de limitar o desenvolvimento das cidades dentro do 

seu âmbito territorial (“hinterland”)” (Oliveira 2002).  

Como supra-referido, foi utilizado pela primeira vez como expressão jurídico-administrativa, em 

França, em 1950, por Claudius Petit, na época, Ministro Francês da Reconstrução e do Urbanismo. 

Neste país, o ordenamento do território surge inicialmente como resposta à necessidade de 

reorganização das cidades destruídas pela guerra, e mais tarde como forma de resolver os problemas 

gerados pela existência de disparidades regionais, em termos económicos e sociais. Claudius Petit 

(referido por Oliveira, 2002), definiu-o como sendo a “(...) procura, no quadro geográfico de França, 

de uma melhor repartição dos homens em função dos recursos naturais e das actividades 

económicas”. Pretendia valorizar-se o território e alcançar desenvolvimento, sempre numa perspectiva 

económica.  

A política de ordenamento do território conseguiu, no entanto, desenvolver-se tornando-se o seu 

conceito muito mais vasto e dinâmico: inicialmente incluía apenas aspectos geográficos, económicos e 

físicos, passando posteriormente a integrar também o ambiente, e a qualidade de vida. 

Outros países, tais como Espanha e Itália, incorporaram no seu sistema de planeamento o 

modelo francês de ordenamento do território. No caso de Espanha, Luciano Parejo Alfonso (referido 

por Frade, 1999), “confirma que a experiência espanhola esteve sempre ligada ao modelo francês, ou 

seja, a uma concepção tecnocrática do ordenamento do território como planificação regional que 

traduz espacialmente tanto a política económica, como a base da política de urbanismo, que 

pressupõem um sistema político administrativo centralizado.” As primeiras medidas a alcançar sucesso 

ocorreram entre 1964 e 1975, aquando da criação dos Planos de Desenvolvimento Económico e 

Social, que vieram aplicar os princípios da planificação economicista ao ordenamento do território. 

Em Itália, o ordenamento do território foi pela primeira vez introduzido em 1962, aquando da 

revisão da Lei do Urbanismo. Esta “previa para as regiões a obrigação de adoptarem um Piano 

Regulatore Generale que coordenasse as grandes linhas do ordenamento do território com as opções 

da planificação económica nacional” (Frade 1999), orientação que se manteve presente nos planos 

territoriais italianos até hoje. 

Nestes três países, a política de ordenamento do território foi considerada durante muito tempo 

como uma competência da administração central. Em França tal situação manteve-se até 1986, 

quando foram criadas as regiões autónomas, como forma de se combater mais directamente os 

desequilíbrios regionais, passando estas a desempenhar algumas competências naquele domínio. Em 

Espanha, o ordenamento do território foi competência do Estado até à altura em que foram criadas as 

Comunidades Autónomas (promulgação da Constituição de 1978) que passaram, cada uma, a ter 

total competência sobre o ordenamento do respectivo território. Em Itália, até 1962, o modelo de 

gestão do ordenamento do território que vigorava era o da concertação entre Estado e municípios; 

depois dessa data com o “projecto sullo” que trouxe novidades ao plano territorial, a gestão do 

território passou a ser feita ao nível da região, ainda que contando sempre com a participação do 

Estado e dos municípios. 
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Noutros países da Europa houve algumas diferenças em termos da orientação da política do 

ordenamento do território, quer em termos do peso da planificação económica, quer em termos do 

papel estadual. 

Em Inglaterra, desde os finais do séc. XIX, já se sentiam pressões no sentido de se criar um 

desenvolvimento regional do território. A política desenvolvida assentou em duas premissas: a 

valorização “da mesma forma todos os elementos que se inscrevem no espaço, sejam económicos, 

sociais ou ambientais”; a segunda premissa é a existência de “uma estrutura administrativa 

descentralizada que procura suprimir a rigidez formal da Administração central” (Frade 1999), ou seja, 

é o Parlamento quem legisla, o Governo executa.5 A especificidade da integração dos vários domínios 

do território no modelo inglês, desencadeia um movimento intelectual e político denominado de 

«Regional Planning», e que se entende como uma técnica de gestão integrada dos diversos aspectos – 

geográficos, urbanos, rurais, económicos e ecológicos – que se inscrevem numa dada área” (Coma, 

referido por Frade 1999). 

Na Alemanha, “a política de ordenamento do território tem raízes ainda antes da Segunda 

Guerra” (Frade 1999). Este país é composto por Länder (Estados federados) com grande autonomia, 

que possuem cada um deles a sua lei de ordenamento.6 

Uma nova visão do ordenamento do território desenvolveu-se especialmente no Reino Unido e 

na França, ganhando terreno científico durante as décadas de 60 e 70: “(...) uma moderna função 

pública orientada para dar uma resposta global aos problemas que a utilização do espaço coloca, 

traduzindo a materialização de um modelo territorial e sendo, por conseguinte, uma matéria que 

obriga a uma análise interdisciplinar”(Oliveira 2002). 

Apesar de terem sido os grandes propulsores das questões de modelar o território e as suas 

actividades, estes dois países desenvolveram de forma diversa o conceito de ordenamento do 

território. Se na França se desenvolvia o conceito de ordenamento do território e os pensadores 

avançavam neste tema, em contrapartida no Reino Unido explorava-se o conceito de planeamento. As 

suas origens foram separadas e distintas, no entanto, rapidamente vários autores começaram a 

conjugar estes dois conceitos, uns dando-lhes o mesmo significado e confundindo os seus objectivos, 

outros utilizando-os como processos separados mas, necessários um ao outro para uma correcta 

actuação no território. 

Assim, falar de ordenamento do território implica falar de planeamento pois estes conceitos 

interagem entre si de forma constante e complementam-se.  

 

                                                 
5 Desta forma, o modelo anglo-saxónico não regista uma intervenção marcadamente economicista, tal como nos modelos 

anteriores. 

6 Na Alemanha, em 1965, foi aprovada a Lei Federal de Ordenamento do Território, completada em 1990, aquando da criação do 

Regulamento Federal de Ordenamento do Território, que “compreende as ideias fundamentais e os princípios essenciais do 

ordenamento do território, as regras destinadas à planificação a cumprir nos Länder e o procedimento do Estudo de Impacto 

Territorial (uma avaliação dos efeitos das medidas territoriais adoptadas) ” (Frade, 1999). 
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2.5 O PLANEAMENTO TERRITORIAL 

Planeamento, segundo o Dicionário da Língua Portuguesa (2005), é definido como: “a acção 

ou efeito de planear ou de planificar; trabalho de preparação para qualquer empreendimento, no 

qual se estabelecem os objectivos, as etapas, os prazos e os meios para a sua concretização.” 

Planear é prever necessidades, definir objectivos, estabelecer programas e implementar 

projectos, numa atitude de reajustamentos sucessivos, de acordo com determinadas previsões e 

vontades em diversos domínios.7 

O seu objectivo é o de preparar soluções para o desenvolvimento do espaço humanizado, das 

comunidades locais e regionais, com propostas para a localização das componentes urbanas e das 

redes infra-estruturais, de forma coordenada, tanto em termos endógenos como exógenos, e de 

proceder à gestão do processo.8 

De acordo com Lopes (2002), o planeamento tem que ser pensado compreendendo a estrutura 

das ocupações humanas: a sua diversidade, as suas inter-relações e interacções, e a complexidade 

das razões que justificam cada uma delas. 

Para Reigado (2000), planeamento é “um processo de análise (do passado e do presente) de 

antecipação ao futuro, de programação, de acção/execução, de controlo, de correcção e de 

avaliação dos resultados”. Neste sentido, e ainda segundo este mesmo autor, algumas das 

características mais importantes do processo de planeamento são: 

 «É feito de tempo; 

 É participativo e iterativo; 

 Tem ordenação lógica, as etapas são relacionadas entre si e integradas mas, sempre com 

carácter flexível; 

 Processo estratégico de escolha; 

 A flexibilidade e a fixação têm de andar lado a lado; 

 Criação, tratamento e troca de informação; 

 Aprendizagem, amadurecimento e interrogações constantes; 

 É cognitivo pois encontra respostas nas dúvidas que surgem.» 

Ainda na óptica do mesmo autor, “o planeamento na sua visão mais restrita e tradicional, é 

uma via para alcançar os objectivos do ordenamento do território e do desenvolvimento sustentável, 

mediante um conjunto de actividades que detalham aqueles objectivos no espaço e no tempo, geram, 

avaliam, e seleccionam as diferentes alternativas possíveis para os alcançar, definem os meios 

necessários e a programação da sua utilização e exercem o controlo e a gestão da execução das 

acções definidas. Na visão mais contemporânea, é entendido como um processo negocial que visa 

coordenar decisões, gerir conflitos e criar consensos entre os diversos agentes que intervêm e que 

estão interessados (stakeholders) na transformação da organização do território. “ 

O processo de planeamento é, por isso mesmo, uma actividade contínua, cíclica e deliberada, 

prescritiva e prepositiva, ligada às decisões e acções, que envolvem julgamentos de valor, face a 

normas ou “standards” de referência que permitem avaliar a sua eficácia” (Alves 2001). 
                                                 

7 Brito, António José dos Santos Lopes de - A protecção do Ambiente e os Planos Regionais de Ordenamento do Território, p.132 

8 De acordo com Lopes, in Considerações sobre o ordenamento do território o processo é multi-espacial e multi-horizonte, 

multidisciplinar, altamente sistemático, permanente no tempo e cobrindo, progressivamente, numa focagem selectiva e de escalas 

adequadas, todo o território.  
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Sendo o planeamento operativo, o instrumento utilizado é o plano, que concretiza num dado 

momento, todas as opções e compromissos sobre o que se pretende para uma determinada área. No 

plano, elaboram-se quadros estratégicos e de diálogo, definidos pelos objectivos do ordenamento do 

território, para o lançamento de projectos e condicionamento dos seus programas. Nesta perspectiva, 

o conceito de planeamento, consiste na definição de uma estratégia de intervenção com vista a 

alcançarem-se objectivos de ordenamento, concretizáveis através de projectos e acções (Pardal e 

Costa Lobo 2000). 

O planeamento deve proceder à implementação dos planos de acordo com princípios de justiça 

e razoabilidade, equilibrando direitos e deveres, seguindo um processo democrático participado sem 

interrupção e actuando a tempo, se possível antecipando-se às evoluções através da adopção de 

estratégias ad hoc e apoiando-se em instituições competentes, legislação própria e urbanistas, 

trabalhando em equipas multidisciplinares e recorrendo a consultas sectoriais quando necessário 

(Condesso 2005). 

2.5.1 O quadro substantivo do planeamento territorial 

O exercício da tarefa fundamental de planeamento territorial e urbanístico, que a Constituição 

comete conjuntamente ao Estado, às Regiões Autónomas e aos Municípios, é levado a cabo através 

de instrumentos de gestão territorial que representam assim o quadro normativo substantivo do 

planeamento territorial. Com efeito, enquanto actos simultaneamente de criação e de aplicação do 

direito, os planos urbanísticos constituem um instrumento de programação e de coordenação de 

decisões administrativas individuais com incidência na ocupação e no aproveitamento dos solos para 

fins urbanísticos. 

Considerando o plano como a matriz de critérios de apoio à tomada de decisão relativamente 

ao uso do solo, onde as questões económicas, sociais e ambientais se articulam sobre as dimensões 

espaciais de gestão do território, a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável depende da 

definição de uma estrutura conceptual que permita atender às interacções entre uso do solo e 

alterações ambientais e que viabilize a definição de uma teoria de valor que identifique o „capital 

natural crítico‟ (Healey & Shaw, 1993) e limiares de sustentabilidade (Blowers 1993; Jacobs 1991). 

Assim, o planeamento territorial e urbanístico é sempre um processo integrado de elaboração 

de planos e da sua gestão. De acordo com Costa Lobo, o planeamento não é mais do que processo 

que suporta a prática de gestão. 

2.5.2 Objectivos do Planeamento territorial 

Tendo como objectivo genérico o desenvolvimento sustentado do tecido urbano, o planeamento 

territorial encontra-se associado a três grandes objectivos: 

 Melhorar a qualidade de vida da população, com especial atenção para as camadas mais 

desfavorecidas; 

 Assegurar a qualidade de vida tanto para as populações vindouras como para as populações 

que residem fora desse aglomerado urbano, o que passa por reduzir os impactes negativos 

das cidades sobre as áreas geográficas próximas e sobre o globo em geral; e 
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 Preservar os recursos naturais e apoiar todas as formas de vida.9  

2.5.3 Ordenamento e Planeamento territorial 

Apesar de não haver uma relação sequencial entre o ordenamento e o planeamento, em termos 

metodológicos, o ordenamento situa-se a montante, ou seja, enquanto o ordenamento faz o 

reconhecimento da realidade, o planeamento intervém nela sendo por isso mais operativo (Pardal e 

Costa Lobo 2000). 

O ordenamento do território pressupõe uma atitude racionalista com vista à exploração dos 

recursos naturais e à distribuição das classes de uso do solo. 

Os estudos de ordenamento territorial estabelecem as bases para as estratégias de 

desenvolvimento territorial atendendo a economias e dinâmicas de espaço, critérios de povoamento e 

de localização preferencial das actividades a nível regional e municipal. 

Numa perspectiva metodológica, o ordenamento situa-se a montante, e apresenta-se com 

maior agregação que o planeamento, sendo este último mais operativo, ao planear o enquadramento 

de acções de projecto mais concretas, prevendo medidas para a dinamização do desenvolvimento. 

As políticas de ordenamento fixam-se substancialmente na salvaguarda dos recursos naturais e 

na procura de soluções eficientes e sustentadas que previnam e minimizem conflitos territoriais. Na 

perspectiva de Costa Lobo (2000), que preconiza um conceito de ordenamento de território muito 

fixado numa lógica urbanística, o ordenamento do território visa a resolução de incompatibilidades 

ente actividades, de molde a não por em causa o uso dominante que se pretende assegurar na 

unidade territorial em questão. Ambos, o ordenamento e o planeamento territorial visam a 

organização e a gestão do espaço territorial, operando no entanto a escalas diferentes. 

De outro prisma, o ordenamento do território destrinça-se das funções atribuídas ao 

planeamento, porquanto se prende com uma visão, um objectivo e um conjunto de acções, 

devidamente articuladas no espaço e no tempo, que resultam na «tradução espacial das políticas 

económica, social, cultural e tecnológica da sociedade», definição de Ordenamento de Território da 

Carta Europeia de Ordenamento do Território (DGOT, 1988). Tal visão do ordenamento do território 

motiva o desencadear de uma série de acções concretas que se materializam no planeamento.  

A existência de múltiplos poderes de decisão, tanto externos como internos ao processo de 

ordenamento do território, tem de ser sopesada e o planeamento, por ser contínuo e sistemático, vai 

produzir uma compensação às alterações introduzidas. 

Desta forma, ordenamento do território e planeamento, são um para o outro, o equilíbrio na 

tradução espacial dos diversos domínios que compõem a sociedade. 

Partidário (1999), representou a relação entre os dois conceitos analisados (figura 2.1). 

 

 

                                                 
9 Farinha, João - «Ambiente Urbano e recuperação urbana», in Gestão Autárquica, Um desafio, uma aposta (Ciclo de Conferências 

1994), Lisboa: CCDRLVT.1995.p.123. 
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Figura 2.1 - A relação entre o ordenamento do território e o planeamento 

Fonte: Partidário, 1999 

2.6 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO PLANEAMENTO 

TERRITORIAL DOS PRIMÓRDIOS À ACTUALIDADE 

A história evolutiva do ordenamento do território encontra-se inexorável e indissociavelmente 

ligada à história do planeamento, de tal forma que não é possível traçar a evolução histórica das duas 

realidades em compartimentos estanques, dado que estas constantemente se interpenetram e 

misturam.  

Como refere Nunes da Silva (1989), o conceito de ordenamento do território actual, é 

indubitavelmente um fenómeno do século XX, do período pós-segunda guerra mundial, a despeito de 

a prática da organização espacial das actividades humanas datar de época bastante mais remota. 

O Homem é por natureza um ser gregário, e necessita para satisfação das suas necessidades 

intrínsecas, de se agrupar. Tal fenómeno conduziu, desde épocas longínquas, a uma aproximação 

física entre indivíduos, em aglomerações humanas, nomeadamente em cidades. 

A cidade surge, assim, nos primórdios da civilização, com a necessidade primária sentida pelo 

homem de se organizar em comunidade. Podemos rever essa ideia na definição que Lewis Mumford 

(1961) apresenta de cidade: «cidade é o símbolo e a forma de uma relação social integrada». 

Também segundo Goitia (1982), é recorrente a ideia de que a cidade é um produto do homem, e o 

conceito e a forma de cidade têm vindo a evoluir desde os primórdios da civilização. 

Em alguns estudos da história do planeamento (Goitia 1982; Mumford 1961) ressalta a 

necessidade sentida pelo Homem que vive em comunidade, relativamente à organização do território 

e dos espaços. No entanto, só no final do século XX é que se sentiu efectivamente uma viragem nos 

processos de planeamento existentes. 

 

 

Fenómenos indutores de alterações territoriais e respectiva espacialização: conjunturas 

económicas, calamidades naturais, novas tecnologias, novas políticas de urbanismo, etc. 

Ordenamento 

do território 

Ordenamento 

do território 

 

Ordenamento do 

território 
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2.6.1 As primeiras formas de planeamento 

A cidade, a sua origem, a sua concepção, desenvolvimento e organização constituem o 

objectivo e a marca das primeiras expressões de planeamento. A polis grega, cidade-estado seguida 

pela ciuitas romana, a town anglo-saxónica e a medina islâmica, são todas elas formas emergentes de 

planeamento urbano, de expressões de ordenamento do espaço que se desenvolveram com formas e 

funções à medida que as necessidades se impunham: a cidade fortificada por razões de defesa, a 

cidade-mercado, centro de abastecimento e de trocas comerciais, a cidade-templo, simultaneamente 

artística.  

Embora permaneça muito por descobrir acerca das primeiras cidades, há vestígios que 

testemunham a preocupação com o planeamento e organização hierarquizada dos espaços, e que 

remontam pelo menos ao 4º milénio antes de Cristo.  

Nos vales férteis do Nilo, do Tigre, do Eufrates e do Indo ergueram-se uma série de grandes 

impérios que lutaram entre si para alcançar a supremacia política e que entretanto decaíram quando 

surgiram outros que os substituíram, deixando o seu contributo no curso evolutivo do mundo civilizado 

(Partidário 1999).10 

Sabe-se, contudo, que as primeiras formas de ordenamento são relativas à organização 

habitacional nas primeiras civilizações da era histórica. 

Na Europa, os exemplos mais bem preservados e documentados datam do período grego e, 

posteriormente, da civilização romana. Estas civilizações - particularmente a grega, onde a cidade-

estado constituía uma unidade política independente - dispunham de sólidas estruturas citadinas. Em 

ambas as civilizações podemos observar a presença de um plano reticulado, obviamente pré-

determinado, cujos pontos de convergência são a ágora, na Grécia e o fórum, em Roma. A ágora era 

o local destinado ao encontro dos cidadãos que aí votavam as decisões públicas. Era uma praça de 

grandes dimensões que servia simultaneamente de mercado, local de informação e de convívio; O 

fórum romano, por outro lado, embora fosse igualmente um lugar de encontro dos cidadãos, 

destinava-se originalmente à concentração das funções administrativas e judiciais.11 

Hipódamo, arquitecto grego do sec. V, a.c. foi considerado por Aristóteles como o primeiro 

urbanista com critério científico e rigoroso que abandonou a teoria e pôs em prática a doutrina de 

uma organização lógica da cidade (Goitia 1982). Segundo este autor, é atribuída a Hipódamo a 

concepção de diversas cidades como Olinto, na Macedónia, fundada em 432 a.c. e destruída em 

347, a.c., admitindo-se mesmo a sua influência na cidade de Mileto, onde nasceu, e que foi 

reconstruída em 475 a.c., depois da destruição pelos persas em 494 a.c. (figura 2.2). 

 

                                                 
10 Dessas culturas, a egípcia e a mesopotâmica, que evoluíram desde os anos 3000 e 2000 a.c., conhecem-se alguns restos de 

cidades e aglomerados que representam a cidade como resultado de "uma enorme mobilização de vitalidade, poder e riqueza", na 

senda de Lewis Mumford, permanecendo sobretudo gigantescos monumentos religiosos e fúnebres e palácios de monarcas 

divinizados (Goitia, 1982). 

11 Em ambas as civilizações o plano reticulado tinha a finalidade de racionalizar a organização das habitações e propiciar a 

circulação desafogada de veículos de tracção animal. Tanto no caso do fórum como no da ágora, o acesso era reservado 

exclusivamente a peões. 
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Figura 2.2 - Planta de Mileto 

Fonte:www.dearqueologia.com/grecia_arcaica/mileto_plano.jpg 

 

As cidades do Império Romano eram planeadas essencialmente de forma intuitiva e empírica, à 

medida que as necessidades surgiam: primeiro as habitações, os espaços comunitários, com alguma 

regularidade de traçado, depois as infra-estruturas (aquedutos, água corrente), os espaços-canais, 

como as ruas e os sistemas de esgotos, e ainda os equipamentos (os balneários, os mercados, os 

serviços de incêndio).12 

Na Idade Média, a cidade perdeu importância em relação ao campo e ao mundo rural, devido 

em parte à repartição de terras por chefes militares que se foram tornando cada vez mais poderosos e 

independentes do poder real, sediado na cidade. A economia da cidade, dependente da importância 

e variedade do comércio, viu-se limitada à produção rural ao serviço dos senhores da terra. Ainda 

assim, o mercado da cidade era o ponto de convergência para as trocas entre os aglomerados rurais 

na sua esfera de influência. 

Outro facto determinante de aglomeração humana foi a relevância da religião, pelos 

movimentos de população a ela associados - nomeadamente as peregrinações. A religião e o 

mercado, intimamente ligados, deram forma a uma nova estrutura citadina: uma cidade desenvolvida 

incrementalmente a partir de um centro, em torno dos seus factores de desenvolvimento.13 

2.6.2 Dos primórdios à sistematização e racionalização das estruturas urbanas 

No entanto, o traçado planeado das cidades só surgiu de forma mais sistemática sob a 

influência do período racionalista dos secs. XVII e XVIII, em que o crescimento orgânico, desordenado 

e casuístico das cidades foi substituído pelo plano unitário, desenhado de acordo com lógicas 

racionalistas. Corresponde ao período de desenvolvimento da cidade barroca que altera a estrutura 

                                                 
12 Destaca-se nessa época Vitrúvio, arquitecto romano cujo tratado, relativo à organização dos espaços e à influência da exposição 

aos ventos na orientação da cidade viria a influenciar a cidade renascentista. 

13 Qualquer forma de "planeamento" em tais cidades surge como resposta para problemas imediatos e casuísticos, encontrando-se 

as soluções à medida que as áreas habitadas se vão desenvolvendo. 
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do mundo medieval, não apenas ao nível da estrutura física urbana, mas das próprias instituições do 

Estado, surgindo assim a cidade burocrática. (Partidário 1999) 

Podemos citar como exemplos de urbanismo neste período, o urbanismo francês expresso em 

Versalhes (figura 2.3) e em Nancy, e a Baixa pombalina, na reconstrução do terramoto de 1755 

(figura 2.4 e 2.5). 

 

Figura 2.3 - Planta de Versalhes 

Fonte: http://theurbanearth.files.wordpress.com/2008/04/planta-versailles1.jpg 

  

Figura 2.4 - Representação do terramoto de 1755 

Fonte: observatoriobaixa.blogspot.com 

Figura 2.5 - Planta da Baixa Pombalina 

       após o terramoto de 1755 

      Fonte: ulisses.cm-lisboa.pt 

Este período atingiu o seu auge entre os meados do século XVII e os meados do século XVIII na 

Europa. A sua expressão mais característica, no planeamento urbano, é-nos dada pelo plano "radial", 

onde os principais pontos de atracção da cidade se encontram no centro e para os quais as ruas 

convergem radialmente. Neste espaço central situavam-se a sede do poder autárquico, a igreja e o 

mercado. 

2.6.3 A industrialização e as transformações territoriais 

A partir do século XIX, com o crescimento da actividade industrial, as cidades sofreram 

deslocações massivas de população.  

http://theurbanearth.files.wordpress.com/2008/04/planta-versailles1.jpg
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Com a consciência das deficiências de uma estrutura urbana cujo desígnio se limitava a 

«arrumar» pessoas em prédios e reduzir os espaços públicos aos canais essenciais à sua circulação, 

surgiram iniciativas para mudar a imagem negativa destas cidades: uma delas foi a introdução de 

grandes parques urbanos, como o Central Park, em Nova Iorque (figura 2.6). 

 

Figura 2.6 - Litografia «Martel's New York Central Park» no sec. XIX 

Fonte: www.georgeglazer.com/.../images/martel.JPG 

Outra, prendeu-se com a abertura de grandes avenidas, criando uma super estrutura viária que 

rompia as intrincadas malhas do crescimento orgânico, como aconteceu com o plano de Haussman 

para Paris (figura 2.7). Estes exemplos reflectem atitudes opostas na relação da cidade com os seus 

habitantes: serviço aos cidadãos ou imagem do poder. 

 

Figura 2.7 - Plano de Haussman para Paris 

Fonte: http://www.arquitextos.com.br/arquitextos/arq000/imagens/292_16.jpg 

A Revolução Industrial nos secs. XVIII e XIX introduziu modificações tecnológicas profundas, bem 

como processos de desenvolvimento económico e de transformações dos territórios diferentes e 

inovadores. 

Este período correspondeu à ultima modificação fundamental sofrida pelas cidades na era 

moderna e abarcou a componente industrial, a agricultura, os meios de transporte e comunicação e 

as ideias económicas e sociais (Goitia 1982; Mendes 1990). 

Estabeleceu-se uma nova dinâmica económica e de transformação territorial que exigiu uma 

concomitante capacidade de resposta e de adaptação por parte da sociedade. Neste período e atento 

http://www.georgeglazer.com/.../images/martel.JPG
http://www.arquitextos.com.br/arquitextos/arq000/imagens/292_16.jpg
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o «boom» de industrialização sentido, assistiu-se também ao acelerar da degradação dos recursos 

naturais, denotando-se situações críticas do ponto de vista do ordenamento do território e do 

ambiente nos países com maior premência de índice de industrialização, nomeadamente a Grã-

Bretanha e Estados Unidos da América. 

Tal originou o aparecimento de cidades de tipo colectivo onde, como contrapartida à 

industrialização e ao desenvolvimento dos bairros operários caracterizados pela ausência de 

condições de salubridade (figura 2.8), surgiram soluções de concertação da actividade industrial com 

a agrícola, como forma de corrigir as disfunções ambientais provocadas pela industrialização.  

 

Figura 2.8 - Bairro de Dudley Street, em Londres, no período da industrialização 

Fonte: Benevolo, 1999 

Em 1816 surgiu um dos primeiros exemplos destas povoações modelo pela iniciativa de Robert 

Owen. Estas povoações foram a antecipação das cidades-jardim de Ebenezer Howard no século XX 

(figura 2.9 e 2.10).14 

 

 

Figura 2.9 - Representação da cidade Jardim de Ebenezer Howard (1898). 

Fonte: urbanidades.arq.br 

                                                 
14 Efectivamente, foi no início do sec. XX, em 1903, que surgiu o conceito de cidades-jardim pela mão de Ebenezer Howard, arquitecto 

inglês. A ideia das cidades-jardim era a de assegurar a dupla função de complemento económico dos operários e de introduzir o elemento 

vegetação no quadro de uma paisagem industrial altamente degradada. 
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A cidade deveria ter uma estrutura radial, com 6 grandes avenidas em direcção ao centro. A 

partir do jardim central encontram-se as edificações públicas, o parque central, o palácio de cristal, as 

áreas residenciais divididas em duas pela Grande Avenida, as indústrias, armazéns e a via-férrea 

(figura 2.10). 

 

 

Figura 2.10 - Distrito e centro da cidade Jardim. 

Secção esquemática da proposta de Howard para a Cidade-Jardim (1898) 

Fonte: urbanidades.arq.br 

2.6.4 Emergência e desenvolvimento do ordenamento do território 

Esta época assumiu-se como crucial na emergência e desenvolvimento do ordenamento do 

território. A degradação das cidades industrializadas, a poluição e o congestionamento conduziram a 

uma óptica de valorização do ambiente rural e à defesa da reincorporação da natureza na cidade, 

paralelamente a uma preocupação crescente com o planeamento físico do espaço.15 

Assim sendo, o fenómeno da industrialização trouxe novas necessidades de formas de 

planeamento do espaço urbano e meios de ligação como suporte aos fluxos de pessoas e materiais 

que se geraram em virtude da nova dinâmica económica e de desenvolvimento.  

O desenvolvimento industrial supra-referido provocou em toda a Europa um violento 

crescimento da população urbana, paralelamente ao abandono do meio rural e da agricultura.  

Com o aumento exponencial do espaço urbano, assistiu-se à transformação profunda das 

cidades, originando a existência de problemas de difícil solução, nomeadamente défices dos 

transportes, infra-estruturas de fornecimento de energia, esgotos, qualidade ambiental negativa, 

segurança e muitos outros. 

2.6.5 Reacção das concepções teóricas do planeamento à industrialização 

No âmbito das concepções teóricas do planeamento vigentes nesta época, tendentes a colmatar 

as consequências nefastas da industrialização, podemos destacar Françoise Choay, que pôs em 

evidência duas grandes linhas do pensamento urbanístico: Progressista e Culturalista. A primeira 

                                                 
15 Neste período, de acordo com Faludi (1987), a escola de planeamento clássico começa o seu desenvolvimento, tendo como principais 

precursores Patrick Geddes, na Grã-Bretanha, e Frederick Olmstead, nos EUA. 
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encontra-se expressa nas obras de Owen, Fourier, Richardson, Cabet, Proudhon e Tony Garnier, e tem 

por base o entendimento de que o Urbanismo se destina a satisfazer as necessidades do Homem 

habitante da cidade industrial, sendo que a revolução industrial é o facto que trará o bem-estar e o 

desenvolvimento harmonioso da sociedade. 

Este grupo de pensadores originou uma concepção do lugar do homem e do planeamento 

territorial na sociedade, tendo como objectivo primordial, a melhoria das condições de vida nas 

cidades e seus subúrbios. 

Nessa perspectiva, propuseram que os traçados urbanos valorizassem a estética e a 

simplicidade geométrica, racional e compreensível e fossem definidos conforme a classificação das 

principais funções: Habitat, Trabalho, Cultura e Lazer.16 

Esta abordagem foi exposta num documento doutrinário de referência que é a Carta de Atenas, 

elaborada por um movimento (Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna), que a partir dos 

anos 30 colocou o urbanismo e o planeamento territorial no centro das suas preocupações.  

Por sua vez, o modelo culturalista, considera que o seu ponto de partida não é o Homem 

isolado mas sim o agrupamento humano, a própria cidade. Os seus mais conhecidos autores são 

Ruskin, William Morris e Ebenezer Howard, autor do conceito da Cidade-Jardim. 

Na base desta atitude encontramos uma valorização das cidades mais antigas, em particular da 

cidade medieval, onde a escala humana está sempre presente e a implantação respeita a morfologia 

do terreno, a exposição solar e a protecção dos ventos dominantes. 

O pensamento culturalista assenta no carácter humano e por isso considera que a cidade 

medieval é por excelência a cidade que permite a orientação e que facilita a integração / localização 

de cada um a cada instante.  

Ebenezer Howard , formula raciocínio idêntico na proposta para a criação de “Cidades-Jardim” 

que formulou no seu livro “Garden- cities of tomorrow”, publicado em 1889 e reeditado em 1902. 

Pensador e homem de acção, Howard propôs um modelo baseado na cidade auto-suficiente de 

30.000 habitantes, rodeada por espaços rurais e ligada a outras cidades de igual dimensão, 

compondo entre si uma rede tão vasta quanto as necessidades o determinassem.17 Para tal, adquiriu 

1700 hectares de terreno para a construção da Cidade-Jardim de Letchworth, situada a 65 Km a 

Norte de Londres, tendo confiado a sua execução a Raymond Unwin e a Barry Parker. 

Depois da 1ª Guerra Mundial, entregou a Louis Soissons a execução do projecto para outra 

cidade denominada Welwyn, igualmente situada a Norte de Londres. Estas realizações tiveram uma 

influência determinante no desenvolvimento do urbanismo, mostrando que existiam alternativas 

efectivas à cidade industrial da corrente progressista.  

Destacam-se também P. Geddes e L. Munford que evidenciaram a necessidade de alicerçar o 

planeamento territorial em estudos pluridisciplinares, único meio de assegurar que as soluções seriam 

adaptadas casuisticamente à realidade territorial. 

                                                 
16 Hoje reconhece-se a importância que a cidade industrial teve sobre todo o evoluir do planeamento territorial, nela podendo ser 

encontradas relações profundas com a obra de Gropius, dos construtivistas soviéticos e da escola de Le Corbusier. 

17 Estas ideias foram amplamente divulgadas pela Garden-City and Town Planning Association que ele fundou em 1899 e sobretudo 

beneficiaram da possibilidade de construir uma nova cidade que serviu de termo de referência. 
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Françoise Choay considera de suma importância os contributos de Geddes e Mumford 

referindo:« Não saberíamos sublinhar o bastante a importância quase revolucionária de pensadores 

como P. Geddes ou L. Mumford, graças aos quais a complexidade dos problemas colocados em jogo 

pela criação e desenvolvimento das novas aglomerações se impôs à consciência contemporânea. Sua 

influência contribuiu muito, nos países anglo-saxónicos e sobretudo nos Estados Unidos, para a 

constituição de um imenso corpus de informação sociológica relativa à cidade: os urban studies ». 

Hoje em dia, este princípio encontra-se generalizado e qualquer trabalho sólido de 

planeamento urbanístico não é concebível sem ter por base um cuidadoso estudo multifacetado sobre 

o problema que se pretende solucionar. 

2.6.6 O contexto português e o (re)lançar do urbanismo 

Nesta época, Portugal esteve de certa forma um pouco arredado do debate Internacional sobre 

o urbanismo, apesar de em 1938 a Câmara Municipal de Lisboa (CML) ter solicitado a intervenção de 

urbanistas, internacionalmente reconhecidos, tais como Alfred Agache ou Etienne de Gröer. (Partidário 

1999). 

Estes foram convidados pelo então Presidente da Câmara e Ministro das Obras Públicas, 

Engenheiro Duarte Pacheco, para desenvolverem diversos estudos e planos, nomeadamente o Plano 

da Região Oeste de Lisboa, o Plano Director de Lisboa ou o Plano de Urbanização da Costa do Sol.18 

Da sua intervenção, que ainda hoje marca a cidade, resultaram, para além das propostas 

urbanísticas, outras relativas quer à organização da estrutura técnico-urbanística, quer a aspectos 

normativos, nomeadamente projectos de legislação, profundamente inovadores, no entanto, 

infelizmente nunca aprovados.  

O Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa, (figuras 2.11 e 2.12) de Étienne de 

Gröer, que juntamente com os serviços técnicos municipais, definiu as grandes linhas de 

desenvolvimento da cidade, foi concluído e aprovado pela CML em 1948, embora nunca tivesse sido 

objecto de aprovação governamental. As principais finalidades do plano eram as seguintes: 

 Criar uma rede viária radiocêntrica a partir de um eixo construído pela Av. A. Augusto 

de Aguiar e o seu prolongamento até à estrada Lisboa-Porto;  

 Organizar densidades populacionais decrescentes do centro para a periferia;  

 Criar uma zona industrial na zona oriental da cidade, associada ao porto;  

 Construir uma ponte sobre o Tejo no Poço do Bispo-Montijo, ligada a uma das 

circulares;  

 Construir um aeroporto internacional na parte norte da cidade;  

 Criar um parque em Monsanto com cerca de 900ha, e uma zona verde em torno da 

cidade que incluiria o Parque de Monsanto e que se prolongaria pela várzea de Loures 

até ao Tejo.  

 

O principal instrumento do plano foi o zonamento, dividindo o espaço em áreas com diferentes 

usos, às quais se aplicava legislação específica. 

 

                                                 
18 Refira-se, que o trabalho desenvolvido pelos Urbanistas acima referidos, não se limitou apenas à intervenção na capital, tendo-se 

estendido a Algés, Cascais, Coimbra, Braga e Évora. 
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Figura 2.11 - Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa - PGUEL (Etienne de Groer) – 1948 

Fonte: pdm.cm-lisboa.pt/ap_2.html 

 

Figura 2.12 - Zonamento do Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa 

Fonte: http://pdm.cm-lisboa.pt/img/Carta_PDM_3.png 

A intervenção de urbanistas em Portugal, nomeadamente em Lisboa, data contudo de momento 

anterior. Com efeito, já em 1904, tinha sido concluído o Plano Geral de Melhoramentos de Lisboa, da 

autoria de Frederico Ressano Garcia. De salientar, a visão do Eng. Duarte Pacheco, que por várias 

vezes reforçou a necessidade de desenvolver em Portugal o ensino do urbanismo e do planeamento 

territorial.  

2.6.7 Evolução de estruturas e modelos urbanos – As novas cidades 

 Na mesma época surgiu, na América, a ideia de "Unidade de Vizinhança" defendida por Perry 

(figura 2.13), ainda herdeira do conceito de Cidade-Jardim, a que, em breve, se seguiriam variações 

de outros autores. A vantagem do planeamento baseado no conceito de "vizinhança" como unidade 

básica, consiste em poder aplicá-lo não só a aglomerados projectados de novo mas também a 

cidades consolidadas, tanto em áreas ainda não construídas como em áreas a renovar. Os princípios 

http://pdm.cm-lisboa.pt/ap_2.html
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enunciados são muito idênticos e podem ser adaptados a qualquer circunstância, em qualquer país 

(por exemplo, no caso português identifica-se facilmente a "unidade de vizinhança" com o "bairro").19 

 

Figura 2.13 - Unidade de Vizinhança de Perry 

Fonte: http://www.unb.br/fau/pos_graduacao/paranoa/edicao2001/unidade/Unidade.jpg 

Em Inglaterra, em torno da reconstrução do pós-guerra, surgiu o "Movimento das Cidades 

Novas" cujos projectistas, adaptando a herança das Cidades-Jardim, tentaram aplicar mais 

eficazmente as normas de distribuição do espaço por habitante, equipamentos, circulações, 

organização da vida comunitária. Porém, estas cidades novas não foram totalmente bem sucedidas, 

porque o pólo de atracção continuou a manter-se nas grandes cidades. 

A industrialização e a standartização de materiais de construção, originou a partir dos anos 40 

e particularmente nos Estados Unidos da América, um outro fenómeno apelidado de "cidade 

instantânea", resultante de acções de investimento de promotores imobiliários, associando rapidez de 

construção aos modelos suburbanos aceites, tornando-se no principal ingrediente da paisagem 

urbana americana pós 2ª Guerra Mundial.  

Em meados dos anos 80, surgiu nos Estados Unidos uma corrente, que se apelidou " Neo-

Tradicionalismo" e depois "Novo Urbanismo", tendo "comunidade" como palavra-chave, e que surgiu 

como uma reacção à paisagem construída dos subúrbios, com duas componentes principais: uma, a 

integração, nos aglomerados habitacionais, de locais de trabalho num centro local, acessível a pé; 

outra, mais arquitectónica, a substituição do modelo em série de habitação por modelos 

individualizados buscando inspiração formal nos modelos tradicionais da região. 

Neste século, os exemplos mais notáveis de bom planeamento territorial e de cidade projectada 

globalmente, são também os últimos exemplos de "cidade de autor", em que todo o desenho urbano 

obedeceu a critérios formais: Brasília, no Brasil, projectada por Lúcio Costa e Óscar Niemeyer, (figura 

2.14) e Chandigarth, a capital do Punjab, Índia, por Le Corbusier (figuras 2.15 e 2.16). Ambas são 

cidades projectadas como centros representativos do poder, e ambas cidades em que proliferou, em 

torno da cidade formalmente executada, uma população não prevista, iniciada por aqueles mesmos 

que trabalharam na sua construção, e que a ela não tinham acesso. 

                                                 
19 Além da Unidade de Vizinhança de Perry, as abordagens mais importantes desta altura foram a Unidade de Vizinhança de Clarence Stein, 

ilustrada nos "Anéis de Redburn", e o Plano Nucleado. 

http://www.unb.br/fau/pos_graduacao/paranoa/edicao2001/unidade/Unidade.jpg
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Figura 2.14 - Edifício do Congresso Nacional em Brasília, 

projectado por Óscar Niemeyer 

                      Fonte: skyscrapercity.com 

 Figura 2.15 - Edifício da Assembleia projectado por 

                      Le Corbusier, Chandigarh 

                         Fonte: travelchandigarh.com 

 

 

Figura 2.16 - Planta de Chandigarth, Índia 

Fonte: http://tesugen.com/pictures/chandigarh-map.png 

2.6.8 O novo conceito de ordenamento do território - A dispersão de povoamento 

Na década de 50 começou a sentir-se o fenómeno da dispersão do povoamento. Atento o 

crescimento explosivo verificado, a terciarização de grande parte da população, o abandono dos 

meios rurais, a concentração das pessoas nos meios urbanos, a expansão dos meios de comunicação, 

a aproximação cultural e económica das comunidades do campo e da cidade, a dispersão do 

povoamento assumiu-se como inegável. 

O espaço de vivência do Homem passou a ser o território em sentido lato, e não a cidade em 

sentido restrito. 

Surge então um novo conceito de ordenamento do território como resposta a uma necessidade 

de integração territorial a uma escala que ultrapassa os limites da urbe, da cidade e dos seus espaços 

adjacentes. 
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De destacar nesta época da década de 50, a relevância da escola racionalista de Chicago nos 

EUA, defensora da integração da componente social no planeamento físico e do maior rigor científico 

na abordagem de planeamento, em resposta à abordagem holística do método do início do século. 

Neste período é conferido maior ênfase ao planeamento económico de distribuição do 

rendimento, economia de mercado e bens públicos, associado à satisfação das necessidades básicas 

e preponderância de decisões colectivas. Surgem também as grandes teorias do planeamento 

socioeconómico de Van Thunen (mercado agrícola), de Losch (localização industrial) e de Christaller 

(localização de áreas centrais) (Lopes, 1980). 

Nos anos 60 multiplicaram-se as abordagens à cidade como uma mega estrutura 

arquitectónica, com elementos fixos e adicionáveis: o "Metabolismo" japonês, a Cidade Espacial, 

(figuras 2.17 e 2.18), a "Cidade de Encaixar" (Plug-in City) de Peter Cook e  Archigram (figura 2.19), 

"Arcosanti" de Paolo Soleri, etc.. 

 

Figura 2.17 - Representação da Cidade espacial de Yona Friedman 

Fonte: www.geographos.com/YonaFriedman.2004.jpg 

 

  

Figura 2.18 - Representação da Cidade espacial de Yona 

Friedman 

   Fonte: www.geographos.com/YonaFriedman.2004.jpg 

Figura 2.19 - Modelo de plug-in-city de Archigram 

Fonte: popupcity.net/.../03/98378132_f66b66bd71_o.jpg 

 

http://www.geographos.com/YonaFriedman.2004.jpg
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Surgiu também nesta época a ideia de “Cidade Nova”, que tem sido extremamente debatida, 

servindo de argumento aos críticos do urbanismo, pois muito do que foi construído no século XX é 

considerado de alguma forma também cidade nova. Todas estas Cidades Novas traduziram na prática 

os paradigmas urbanísticos de cada época: elas são hoje referências de qualidade urbanística, mas 

onde também se reflectem os problemas sociais desses países devido em particular ao desemprego, às 

questões de exclusão social e da globalização. 

Foram construídas Cidades Novas agregadas ao desenvolvimento económico como na ex- 

União soviética em centenas de casos, na Polónia, em Nowa Huta, ou no Canadá com as “Company 

Towns” ou Sillicon Valley, dedicada à “Informática” (figura 2.20). Em Portugal podemos referir Santo 

André, ligada ao projecto industrial de Sines.20 

 

Figura 2.20 - Silicon Valley 

Fonte: http://www.yorku.ca/anderson/Images/silicon_valley_3.jpg 

2.6.9 A integração da componente ambiental nos processos de planeamento - O conceito de 

desenvolvimento sustentável 

Nos finais dos anos 60, a crise ecológica, veio acentuar a necessidade de integração do espaço 

territorial, urbano e extra-urbano, e da componente ambiental no processo de planeamento. Na 

mesma época, é de destacar como um relevante contributo para a decisiva implantação do conceito 

de ordenamento do território, o papel de Ian Mcharg, arquitecto paisagista norte-americano, grande 

criador do planeamento biofísico, e cuja obra «Design with Nature», publicada em 1969, constituiu 

uma referência obrigatória para o planeamento. 

Nos finais dos anos 80, o planeamento sofreu uma outra renovação em termos de abordagem 

substantiva, com a emergência do conceito de desenvolvimento sustentável e de planeamento 

ambiental que levou à integração de considerações ambientais no processo de planeamento territorial. 

                                                 
20 Também foram criadas Cidades Novas para instalação de sedes de governos como por exemplo Brasília, Camberra ou Washington. 

Cidades Novas decorrentes do crescimento urbano como as “new towns” britânicas a seguir à 2ª Guerra Mundial, como Letchworth e Welwyn 

do princípio do século XX. Nos arredores de Estocolmo – Farsta e Valingby, de Amesterdão, de Roterdão e de Paris – Cergy-Pontoise, Marne-

la-Vallée, Saint Quentin en Yvelines, Evry, Melun- Sénart, - também se construíram nos anos 60 e 70 de forma planeada cidades Novas. 

http://www.yorku.ca/anderson/Images/silicon_valley_3.jpg
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Este quadro é instituído e solidificado com a publicação do Relatório Brundtland de 1987, onde 

se conferiu bastante ênfase à questão ambiental e dos recursos naturais, à conciliação do 

desenvolvimento económico com a valoração ambiental e à incorporação de princípios de 

sustentabilidade nos critérios de ordenamento do território, iniciando a era do desenvolvimento 

sustentável e da aplicação das preocupações ambientais ao processo de planeamento territorial. 

Esta nova abordagem integrada do ordenamento territorial assume-se como extremamente 

promissora, pois procede à conciliação do aspecto substantivo, mas também das formas, dos 

processos, dos critérios e das instituições fundamentais à tomada de decisão no ordenamento e gestão 

territorial e ambiental. 

2.7 AS GRANDES ESCOLAS DE PLANEAMENTO 

Os principais precursores da escola de planeamento clássico foram Patrick Geddes na Grã-

Bretanha e Frederick Olmstead nos EUA. Esta escola postulava uma abordagem holística do território, 

encarando-o como um todo global e coerente, e reconhecendo que a actividade de planeamento 

deveria estender-se para além das fronteiras e considerar a aptidão dos recursos físicos para 

desenvolvimento das actividades humanas, fazendo emergir um novo conceito de ecologia da 

paisagem. 

Esta abordagem de planeamento recorria apenas ao conhecimento pericial, em que um grupo 

de peritos, através da observação e da análise da paisagem, deveriam perceber o funcionamento dos 

sistemas ecológicos e territoriais. Propunha uma visão global para o desenvolvimento da região, 

apoiada apenas em juízos de valor e na apreciação integrada, e abordagem holística, dos peritos 

envolvidos na equipa de planeamento.21 

No período do pós-guerra, ainda nos anos 40, surge a escola de planeamento contemporâneo, 

guiada pela necessidade de introduzir rigor na abordagem de planeamento. Neste período destaca-se 

a escola de Chicago e o seu contributo para a evolução do planeamento e desenvolvimento do 

modelo de planeamento racional.22 

Na década de 60, introduz-se a abordagem sistémica como alternativa ao modelo racional. 

Esta abordagem sistémica surge da necessidade de considerar as inter-relações entre as actividades e 

o carácter dinâmico das suas relações. A emergência da cibernética e das tecnologias de informação 

e comunicação, veio disponibilizar novas técnicas de análise sistémica que permitiam assim a tradução 

das abordagens racionalistas em modelos que permitiam a análise e a simulação do comportamento 

dos sistemas territoriais e urbanos numa grande diversidade de condições. Foi na Grã-Bretanha com 

Chadwick, e nos EUA, com Mcloughlin que se encontram os seus principais defensores. 

Contudo, a abordagem sistémica não trouxe grandes inovações em matéria de modelo de 

planeamento, seguindo essencialmente o modelo racionalista. Teve, como grande inovação no 

planeamento, a introdução de meios informáticos promissores de uma capacidade de tratamento de 

maiores quantidades de dados de informação, e de uma velocidade de processamento bastante 

                                                 
21 Este período foi criticado pela ausência de método, que no entender de Faludi (1987), inibe a tradução eficaz do conhecimento em 

acção. 

22 Enquanto abordagem de planeamento, o modelo racionalista refere-se a uma sequência de acções, segundo um determinado 

percurso orientado por objectivos, compreendendo quatro passos fundamentais: a análise da situação, a definição do percurso a 

seguir, a avaliação comparativa de alternativas, e a selecção da melhor alternativa. 
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superior. A sua principal desvantagem foi o recurso a modelos demasiado pesados e dependentes de 

grandes quantidades de informação, maioritariamente não disponíveis em tempo útil, o que veio 

desmoralizar a esperança inovativa inicialmente almejada. O posterior desenvolvimento de modelos 

dinâmicos, de menor dimensão, que hoje se traduzem em técnicas de análise de previsão demográfica 

ou em técnicas especializadas como os sistemas de informação geográfica (SIG) foi a solução 

encontrada para dar sequência à aplicação informática em planeamento. 

2.7.1 O berço do Planeamento estratégico 

Por sua vez, desenvolveu-se na Escola de Investigação Operacional em Coventry, na Grã- 

Bretanha, criada em 1963, a abordagem de planeamento estratégico, em resposta ao modelo de 

planeamento tradicionalista. O modelo estratégico de planeamento constituiu assim uma alternativa 

radical e eficiente ao modelo racionalista. 

Friend e Jessop (1969) referem-se então ao planeamento, não como uma sequência linear de 

acções, mas como um modelo cíclico, de contínua interacção e incerteza, mais flexível e adaptável a 

situações de conflito, mais próximo da realidade do sistema decisional. 

Ainda hoje, o modelo racionalista e o modelo estratégico constituem os dois grandes essenciais 

métodos de planeamento. 

Efectivamente, a prática operacional do planeamento apresenta-se como uma combinação 

destas duas principais escolas, que produzem soluções de planeamento bastante diversas. 

2.8 ORIGENS, MARCOS E EVOLUÇÃO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 

 

A realização de uma abordagem histórica à evolução do planeamento urbano no nosso país 

permite-nos avaliar em que medida estão ultrapassados ou ainda persistem os tradicionais 

constrangimentos e lacunas do planeamento urbanístico e do ordenamento do território. As 

deficiências comummente apontadas ao planeamento territorial, como sejam a debilidade técnica e 

financeira dos municípios, o défice de cultura urbana da sociedade portuguesa, da população e dos 

agentes políticos, a complexidade e rigidez do sistema de planeamento, a desconexão e a 

descoordenação dos processos de licenciamento urbanísticos, a tradicional incipiência de uma política 

de solos que constitui condição primordial para a eficácia do planeamento territorial, são problemas 

que se têm arrastado ao longo da história evolutiva do planeamento territorial. Veremos ulteriormente 

se, e em que medida estas insuficiências continuam a fustigar o panorama do planeamento territorial 

português. 

Em Portugal, podemos estruturar a análise da origem e da evolução do planeamento urbano 

em três fases fundamentais: 

 Primeira Fase: que corresponde ao período da segunda metade do séc. XIX 

 Segunda Fase: que corresponde ao período do Estado Novo (1928-1970) 

 Terceira Fase: que coincide com o período após 1971 

 

Do ponto de vista histórico, em Portugal, a ditadura do Estado-Novo (1926-1974), imprimiu um 

atraso significativo ao avançar do planeamento territorial, não nos permitindo beneficiar de um 
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modelo de planeamento territorial e urbanístico que teve o seu apogeu na Europa, nos anos do 

estado-providência (1929-1975). 

O planeamento urbanístico teve a sua origem com a industrialização, no decurso da segunda 

metade do século XIX, e tornou-se um poderoso instrumento do intervencionismo estatal a favor do 

desenvolvimento capitalista e da racionalidade funcionalista no segundo terço do sec. XX. 

Desde os seus primórdios, até à publicação da LBPOTU em 1998, que constituiu um marco 

significativo na evolução do planeamento territorial, percorreu-se um longo percurso de avanços, 

indefinições e recuos, marcado pela existência de legislação parcelar e desconexa, hesitações do 

Estado face aos papéis desempenhados na qualidade de regulador dos interesses públicos ou a 

tendência exagerada para a protecção da propriedade privada. (Ferreira 2005). 

Primeira Fase: Segunda metade do sec. XIX 

“A intervenção do Estado no âmbito de qualquer política surge como resposta a problemas que 

são mais ou menos aparentes, que é necessário resolver ou ultrapassar; ou como antecipação a 

problemas latentes que, não sendo ainda visíveis, não tardarão a eclodir, que há que prevenir e 

acautelar.” (Alves 2001). 

As primeiras experiências em Portugal ao nível do planeamento urbano visavam a resolução de 

problemas específicos. Aliás, podemos afirmar que a introdução do planeamento urbano entre nós 

ficou assinalada pela publicação do primeiro diploma que regulamentou os planos gerais de 

melhoramentos (PGM), em 1864.23 

Nesta época, destacam-se as construções de prolongamento da Av. da Liberdade (1879-1886), 

a construção do porto de Lisboa, a partir de 1887, e a expansão de Lisboa para norte, a partir de 

1890, consagrada no Plano das Avenidas Novas de Ressano Garcia, aprovado em 1904 e executado 

ao longo das duas primeiras décadas do sec. XX.  

De ressaltar também pelo seu importante papel, mas ainda em momento anterior, as 

experiências urbanísticas iluministas promovidas pelo Marquês de Pombal (Baixa de Lisboa e Vila Real 

de Santo António). O plano de reconstrução da baixa lisboeta na sequência do terramoto em 1755, 

da autoria de Manuel da Maia e de Eugénio dos Santos, prosseguido após a sua morte por Carlos 

Mardel, foi uma notável e visionária concepção urbanística, assumindo um papel de indubitável 

relevância nas operações urbanas do sec. XVIII na Europa. 

A este respeito, fala Soares (2004) na «síndrome do Marquês», in Urbanismo, uma questão 

cultural, onde pela relevância e pertinência do texto para a temática em epígrafe, não se resiste a 

transcrever um excerto: 

«Quando após o terramoto de 1755 o Marquês de Pombal decidiu reconstruir e renovar Lisboa 

com base num dos estudos realizados pela equipa de Manuel da Maia, lançou o Projecto Urbano 

que, pelas consequências sobre o futuro da cidade, pela inovação tecnológica, e pelos métodos de 

concepção e de execução da intervenção urbanística, foi durante mais de um século o projecto da 

modernização de Lisboa. Hoje o Projecto Pombalino poderá servir de referência a uma reflexão e a 

uma mobilização que contribua para a necessária renovação do urbanismo português, à semelhança 

do que o Projecto Cerdá, a partir dos anos 70, representou para a dinamização do urbanismo de 

                                                 
23 “Os PGM tinham como principais preocupações a circulação, a melhoria das condições de salubridade dos aglomerados urbanos e o 

planeamento do forte crescimento que então se verificava nas cidades de Lisboa e Porto.” (Martins, 1998). 
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Barcelona tornando-se num elemento catalizador do debate cultural sobre a cidade. Embora 

determinado pelo acontecimento trágico do Terramoto, a reconstrução de Lisboa apresentou-se como 

uma oportunidade de mudança perante a qual foi necessário tomar decisões de carácter estratégico 

quanto ao conteúdo político, social, económico e cultural do Projecto Urbanístico. Quanto mais não 

seja por estas razões, o Projecto Pombalino sugere um conjunto de temas de grande actualidade sobre 

a intervenção nas cidades e mais especificamente sobre o urbanismo.» 

Paralelamente ao processo de liberalização política e ao desenvolvimento industrial rudimentar 

e capitalista vivia-se uma fase de incipiência do planeamento e de estagnação das intervenções 

urbanísticas. Esta época ficou marcada pela afirmação do planeamento urbano e pela modernização 

das cidades nos países europeus mais evoluídos, mas as repercussões da evolução urbanística 

chegavam até nós retardadas e frouxas, não encontrando condições propícias ao seu 

desenvolvimento. 

A despeito das inovações neste domínio vivenciadas entre 1868 e 1889, na época do Fontismo, 

caracterizado por um elaborado programa de obras públicas nos domínios do caminho-de-ferro, 

infra-estruturas portuárias, melhoramentos em Lisboa e Porto, o País defrontava-se com as sequelas 

das lutas políticas e o endividamento exterior. 

As grandes intervenções urbanas na Europa, como as de Haussmann em Paris, Sória (cidade 

linear) em Madrid, e por Cerdá (Ensanche), em Barcelona inspiraram a primeira legislação urbanística 

portuguesa e os planos de expansão da cidade de Lisboa, da autoria de Filipe Folque e Ressano 

Garcia. Contudo, o contexto social, político, económico e cultural vivenciado limitou e diluiu as 

formas e efeitos dessas iniciativas. 

Segunda-Fase: Período do Estado Novo 

A segunda fase do planeamento urbano em Portugal encontra-se associada ao período do 

Estado Novo e à figura de Duarte Pacheco. Em 1934, aquando da sua primeira passagem pelo 

Ministério das Obras Públicas e Comunicações fez publicar o Decreto-Lei nº 24802 de 21 de 

Dezembro de 1934, que instituiu os planos gerais de urbanização e expansão, a elaborar por 

iniciativa das Câmaras Municipais, segundo bases estabelecidas pelo Governo, de forma a conferir 

unidade e eficiência ao trabalho dos municípios. Esta legislação visava apenas promover e orientar as 

realizações de propaganda do regime, amortecendo as implicações sociais do desemprego que 

alastrava na sequência da grande depressão de 1929 e da crescente migração dos campos para as 

cidades. Diversamente dos planos gerais de melhoramentos de 1864, virados para o interior da 

cidade, o Plano Geral de Urbanização de 1934, representava um novo paradigma: a viragem da 

cidade para o seu exterior, para as zonas de expansão. 

Entretanto, o Estado começa a denotar algumas preocupações com o desenvolvimento sócio- 

económico das regiões. Na década de 40 é aprovado o Plano de Urbanização da Costa do Sol, 

primeiro plano de nível regional; no final da década de 50 é iniciado o Plano Director da Região de 

Lisboa e dez anos mais tarde o Plano Director da Região do Porto (Alves 2001). 
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Do ponto de vista institucional, é de ressaltar em 1944, a criação da Direcção Geral dos 

Serviços de Urbanização (DGSU) e o surgimento de uma nova figura que visava simplificar a 

elaboração dos planos de urbanização: o anteplano (1946).24 

As primeiras acções de planeamento regional encetadas em Portugal têm início na década de 

60, altura em que o Governo apresentou à Câmara Corporativa um projecto de lei com o objectivo 

de proceder à criação de uma junta de planeamento económico regional. Os objectivos desta 

proposta decorriam da constatação de um agravamento sensível das disparidades inter-regionais, 

entroncando em boa parte nas insuficiências associadas a uma política de desenvolvimento de âmbito 

marcadamente nacional e sectorial (Condesso 2005). 

“Nos anos 60, as preocupações passaram a incidir na “definição de um esquema de 

ordenamento geral do território”, com o equilíbrio na distribuição da população, do emprego e das 

actividades económicas e com o desenvolvimento das regiões.” (Alves 2001). 

Os Planos de Fomento foram os grandes instrumentos de definição da estratégia de 

desenvolvimento do país, actuando em todos os domínios da sociedade.  

Nos primeiros Planos, a preocupação com o ordenamento do território simplesmente não 

existia: no I Plano de Fomento (1953-1958), o campo de acção do ordenamento do território era 

muito restrito e limitado, já que se refere apenas como objectivo “a elevação do nível de vida das 

populações e o assegurar e melhorar das condições de emprego” (Oliveira 2002); o II Plano de 

Fomento (1959-1964) já possuía alguma experiência em matéria de planeamento, estabelecendo 

objectivos de desenvolvimento regional e visando igualmente a correcção das assimetrias regionais. 

Tanto o I como o II Plano de Fomento revelar-se-iam dotados de reduzida coerência interna, 

chegando a apresentar perspectivas sectoriais opostas. Em resposta a estes problemas, o Plano 

Intercalar de Fomento (1965 a 1967) viria a constituir uma primeira visão global das políticas 

sectoriais do Governo. Assim, só no final da década de 60 é que as preocupações regionais viriam a 

ser objecto de consideração conjunta e articulada com as questões sectoriais, traduzindo-se estas no III 

Plano de Fomento (Condesso, Fernando dos Reis 2005). 

Assim, é apenas no III Plano de Fomento (1968-1973), quinze anos depois do lançamento do 

primeiro plano, que o planeamento regional aparece destacado das restantes políticas: o plano 

“referia expressamente a necessidade de se definir um esquema geral do ordenamento do território, 

com vista a proporcionar a melhor repartição dos factores produtivos em função dos recursos 

efectivamente utilizáveis.” (STPC, 1973). 25  

Na sequência deste Plano foi criado o Secretariado Técnico da Presidência do Conselho, que 

elaborou estudos básicos relativos ao ordenamento urbano e industrial, que “(...) constituíram o 

Relatório para o Ordenamento do Território, onde estavam definidas as linhas e os critérios de uma 

política de ordenamento do território do continente. Embora aprovado na generalidade, este nunca 

chegou a ser publicado (...)” (Oliveira, 2002). 

                                                 
24 Alguns autores defendem que esta figura do anteplano veio empobrecer a disciplina urbanística, dado que não passava de mera 

planta de zonamento da ocupação dos solos. 

25 Neste documento são definidos alguns capítulos relevantes para esta matéria: Objectivos e Orientações Fundamentais, a Orgânica 

do Planeamento e as Medidas de Política Regional.  



 

2| TERRITÓRIO, ORDENAMENTO E PLANEAMENTO TERRITORIAL 

 

 

52 

O Plano Director 

É de distinguir igualmente na década de 60, o surgimento da figura do plano director (PD) 

originando os planos directores de Lisboa, Porto e das regiões de Aveiro e Algarve. 

Nesta época, a elaboração dos planos de urbanização estava cometida aos municípios, mas 

paradoxalmente estes careciam de capacidade técnica, financeira e de autonomia política para 

concretizar tal atribuição.26 

A década de 60 foi, desta forma, marcada por significativas mudanças económicas, sociais e 

políticas, que assumiram profundas marcas no fenómeno de urbanização da população portuguesa, 

despoletando um conjunto de iniciativas legislativas e institucionais, no domínio urbanístico e do 

planeamento territorial. 

Na base destas tendências podemos destacar três factores decisivos: a integração de Portugal 

na EFTA, o aprofundamento das relações de produção capitalista na agricultura com significativa 

libertação de mão-de-obra e o envolvimento nas guerras coloniais.27 

Na sequência de tais acontecimentos, a economia e sociedade portuguesas abriram-se ao 

exterior, desenvolvendo trocas de mercadorias, capitais, tecnologia e mão-de-obra, multiplicando-se 

os investimentos estrangeiros em indústrias de capital intensivo e operações imobiliárias com terrenos e 

imóveis nas zonas de maior desenvolvimento urbano e turístico. 

Os fenómenos supra-descritos determinaram profundas alterações nos processos de ocupação 

e apropriação do espaço e de urbanização da população, com repercussões sobre a natureza e a 

dimensão das necessidades sociais. 

A falta de resposta célere e eficaz às carências urbanísticas e habitacionais desencadeou um 

surto de construção clandestina, com grande incidência nas periferias de Lisboa e nas zonas litorais 

para as quais se deslocavam os fluxos migratórios. 

O reforço da intervenção estadual no sector urbanístico  

Nesta época projectaram-se grandes empreendimentos habitacionais e retomou-se a actividade 

legislativa planificatória mais virada para o grande urbanismo, a despeito de continuarem por aprovar 

os planos directores elaborados a partir dos inícios da década de 60. Em 1965, através do Decreto-

Lei nº 46673, de 29.11, foi conferido estatuto legal ao regime do loteamento urbano. 

Com a ascensão de Marcello Caetano ao poder, em finais de 1968, deu-se início a uma época 

na qual os sectores urbanístico, habitacional e da construção civil foram objecto de grandes evoluções 

e de múltiplas medidas legislativas e institucionais, reforçando a intervenção estadual nestes domínios. 

Neste âmbito foram publicados o Decreto-Lei nº 166/70 de 15.04, referente ao licenciamento 

urbanístico e o Decreto-Lei nº 576/70, de 24.11 (Lei dos Solos), os diplomas que sistematizaram os 

                                                 
26 Uma dificuldade também bastante premente para a elaboração de planos de urbanização eficazes era a inexistência de 

cartografia, cadastro e levantamentos topográficos. 

27 Tais acontecimentos visaram questionar o nacionalismo e o ruralismo que, a nível económico e ideológico dominaram as primeiras 

décadas do fascismo, bem como a exploração colonial e o condicionamento industrial. 
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diferentes tipos de planos de urbanização (Decreto-Lei nº 560/71 de 17.12) e os respectivos processos 

de elaboração (decreto-lei nº 561/71,de 17.12).  

Procedeu-se também ao reforço da legislação de controlo da construção clandestina com o 

Decreto-lei nº 278/71 de 23.06, e procedeu-se à revisão do regime dos loteamentos através da 

publicação do decreto-lei nº 289/73 de 06.06. 

A publicação do Decreto-Lei nº 560/70 de 24.11, marcou o início da intervenção estadual na 

política de solos urbanos e veio dar expressão legal às contestações dos sectores e agentes sociais e 

económicos e às preocupações e propostas ínsitas nos Planos de Fomento, no Relato Final do 

Colóquio sobre a Política da Habitação e dos responsáveis do Fundo de Fomento da Habitação. Este 

diploma traduziu a necessidade de libertar os solos urbanos das amarras da propriedade fundiária, 

visando a modernização da sociedade portuguesa (Ferreira, 2005). 

A Lei dos Solos de 1970 mostrava-se extremamente intervencionista nos seus preceitos, 

preconizando a expropriação, o direito de preferência, definição de áreas críticas, associação dos 

proprietários, e igualmente nos seus fins, visando a apropriação de solos pela administração. Mas esta 

lei viu-se confrontada com diversas dificuldades na sua aplicação, pelo que se revestiu de 

aplicabilidade e efectividade prática reduzida, já que a tramitação processual das expropriações e o 

conceito de solo urbano subjacente às indemnizações inviabilizaram a expropriação sistemática de 

terrenos para finalidades sociais. 

A nível do aparelho estadual é de destacar em 1969, a criação do Fundo de Fomento da 

Habitação (FFH), e da Secretaria de Estado de Planeamento, da qual João Salgueiro foi o primeiro 

titular, em 1971, a criação da Secretaria de Estado da Habitação e Urbanismo (SEHU), e da Empresa 

Pública de Urbanização de Lisboa (EPUL), e em 1972, a reestruturação da Direcção-Geral dos 

Serviços de Urbanização (DGSU). 

O Ministério das Obras Públicas, através da DGSU, promoveu a revisão do Plano Director da 

Região de Lisboa com a participação de equipas técnicas nacionais e estrangeiras. Porém, os 

trabalhos foram interrompidos pela revolução de 25 de Abril. 

3ª Fase- Após 1971 

As bases do moderno planeamento territorial só foram instituídas com o III Plano de Fomento 

(1968-1973). No panorama legislativo, os Decretos-lei nºs 560/71 e 561/71 de 17.12, foram os 

primeiros diplomas publicados acerca da tipificação e processo de elaboração dos planos de 

urbanização. 

A despeito da existência de objectivos produtivistas, os grandes empreendimentos não se 

iniciaram antes de 1974. Esta época caracterizou-se pela acentuada especulação fundiária e 

imobiliária, tendo-se constituído um alargado sector de promotores imobiliários ligados à banca e aos 

interesses económicos que adquiriram progressivo peso no sector da construção civil, tendo esmagado 

os pequenos construtores. 

Desenvolveu-se exponencialmente nesta época, a actividade dos loteadores ilegais, que 

mobilizaram grandes áreas de terrenos rústicos nas periferias urbanas, criaram um mercado alternativo 

de solos, a baixos preços, para as famílias de origens rurais e para os operários e trabalhadores cujos 

rendimentos não lhes permitiam adquirir imóveis no mercado legal. 
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Criaram-se assim as condições para a proliferação dos loteamentos ilegais e das urbanizações 

clandestinas. 

A institucionalização da democracia em 1974, o retorno dos colonos, e a integração europeia a 

partir de 1986, completaram e consolidaram a viragem urbana europeia e modernizadora de um país 

secularmente rural e colonizador. Tais processos materializaram a emergência e a difusão de valores 

urbanos mas não lograram alcançar uma cultura urbana sólida e sedimentada (Ferreira 2005). 

Aquando da queda da ditadura, remanesceu um panorama extremamente negativo nos sectores 

urbanístico, habitacional e de infra-estruturas, marcado pelo alastramento dos loteamentos ilegais e 

da construção clandestina, com um sector da construção retardatário e imbricado na teia dos 

promotores imobiliários e dos proprietários fundiários, défice de alojamentos, revelando um país com 

ausência das infra-estruturas básicas, e uma administração urbanística burocratizada, labiríntica e 

ineficaz. 

O processo de urbanização forçada e acelerada experienciado por Portugal, explica e justifica o 

panorama desordenado de construção no território nacional, bem como o crescimento desregulado e 

caótico das cidades e periferias urbanas. A transição da sociedade rural para a sociedade urbana 

esteve na génese deste tipo de crescimento urbanístico e dos crónicos atrasos no nosso planeamento 

territorial. 

Entre 1974 e 1976, atendendo à instabilidade social, económica e política vivenciada, um 

clima de indefinição foi tomando conta do cenário do país, pelo que muitas das decisões e medidas 

tomadas em sede do planeamento territorial não chegaram a ser aplicadas. 

O IV Plano de Fomento (1974-1979), mantinha a mesma filosofia e objectivos do plano 

anterior, apesar de agora estabelecer uma ligação entre os objectivos correcção dos desequilíbrios 

regionais e ordenamento do território. Este plano tomou como objectivo fundamental “o ordenamento 

do território e a correcção gradual dos desequilíbrios regionais de desenvolvimento”, tendo para o 

efeito sido elaborado um capítulo sobre Estratégia e Orientações do Ordenamento do Território. A 

execução deste reduziu-se porém a 4 meses, por ser interrompida pela Revolução de 25 de Abril de 

1974.  

O voluntarismo no sector urbanístico após a revolução de Abril 

Após a Revolução viveu-se um período de grande voluntarismo no sector urbanístico, marcado 

pelo papel de Nuno Portas, o primeiro Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo do regime 

democrático, que elegeu como prioridades dotar os principais municípios de gabinetes de 

planeamento e gestão urbanísticos e promover o planeamento correctivo das expansões urbanas 

desordenadas que proliferaram nos anos anteriores à queda do regime ditatorial. 

Na época, a principal fraqueza da administração territorial portuguesa prendia-se precisamente 

com as debilidades políticas, financeiras e técnicas dos municípios (Ferreira 2005). 

A publicação da Lei nº 79/77, de 25.10 que definiu as atribuições das autarquias locais e 

procedeu à delimitação de competências entre administração central e local constituiu um relevante 

passo para a independência política e institucional das autarquias locais em Portugal. 

Tal diploma veio a cometer aos municípios a faculdade de promover a elaboração e aprovação 

dos planos directores municipais, que veio a ser regulamentado pelo Decreto-Lei nº 208/82 de 26.05. 
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De destacar também no âmbito do reforço da capacidade financeira dos municípios, a Lei das 

Finanças Locais 1/79 de 02.01, que regulamentou as transferências financeiras para os municípios, 

em função das receitas de determinados impostos, da área e da população dos concelhos. 

O Decreto-Lei nº 794/6 de 05.11, pretendia a simplificação e o alargamento do âmbito da 

legislação em vigor, facilitando a apropriação pela Administração de terrenos necessários para a 

execução de empreendimentos da habitação social, promoção cooperativa e de infra-estruturas e 

equipamentos públicos. Este diploma propunha-se combater a especulação imobiliária e introduzir 

medidas preventivas, cuja adopção visava preservar as condições de aplicabilidade de planos em fase 

de elaboração. 

Atento o alastrar dos loteamentos ilegais e de construções não licenciadas especialmente na 

área metropolitana de Lisboa urgia a tomada de medidas concretas e eficazes. 

A publicação do Decreto-Lei nº 275/76 de 13.04 visou dotar a administração dos instrumentos 

legais para conter o parcelamento ilegal do solo rústico, legitimando a posse administrativa dos 

prédios onde ser verificassem actos de transformação ilegal do uso do solo e demolição das obras 

realizadas.  

Por sua vez, o Decreto-Lei nº 804/76 de 06.11 visou implementar as condições jurídicas, 

administrativas e financeiras para a reconversão urbanística e o consequente licenciamento de 

loteamentos de génese ilegal cuja consolidação se verificasse exequível. Para tanto, os municípios 

deveriam promover a elaboração de planos de legalização e, em associação com os proprietários, 

realizar as obras de reconversão urbanística, aos quais caberia a participação nos encargos 

decorrentes da urbanização, em consonância com os parâmetros definidos no próprio plano. 

O Governo Constitucional (1976-1978) iniciou as suas actividades aprovando a Constituição 

da República Portuguesa e paralelamente tomando medidas em matéria de planeamento mas, sempre 

do ponto de vista do desenvolvimento económico e social. Foi definido o Plano de Médio-Prazo de 

1977-1980 (dedicado particularmente à correcção dos desequilíbrios regionais), que contudo não 

seria implementado devido à demissão do governo em 1978. 

Apesar da instabilidade governativa, as décadas de 70 e 80 foram marcadas por alguma 

produção legislativa. Iniciaram-se as primeiras tentativas de enquadrar legalmente o sistema de 

ordenamento do território, mas sempre aliado ao urbanismo. Em 1980, o Partido Socialista 

apresentou uma primeira Proposta de Lei-quadro do Ordenamento do Território e Prática Urbanística; 

nove anos mais tarde, o mesmo partido apresentou um Projecto de Lei de Bases sobre o Regime 

Urbanístico do Solo e Planeamento Municipal. Tais projectos não foram, contudo, aprovados pela 

Assembleia da República. Ainda na primeira metade da década de 90 surgiram mais duas tentativas 

(um Anteprojecto de Lei de Bases do Ordenamento do Território apresentado pelo XI Governo, e um 

Anteprojecto de Lei-Quadro do ordenamento do Território apresentado pelo XII Governo), mas sem 

qualquer sucesso. 

Evolução legislativa na década de 80 

Já em 1982/1983, sob a égide do Ministério do Ambiente e Qualidade de Vida, de que foi 

titular Ribeiro Teles, e que desempenhou fulcral papel nesta sede, foi publicada diversa legislação 

inovadora para o sector do ordenamento do território e do ambiente. 
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Foram definidos os Regimes da Reserva Agrícola Nacional (RAN) através do Decreto-Lei nº 

451/82 de 16.11, da Reserva Ecológica Nacional (REN), através do decreto-lei nº 321/83 de 05.07, 

e dos planos regionais de ordenamento do território (PROT) através do decreto-lei nº 338/83 de 

18.05. 

O Decreto-lei nº 152/82 de 22.07, veio corporizar as áreas de desenvolvimento urbano 

prioritário (ADUP) e as áreas de construção prioritária (ACP), institutos legislativos inspirados nas ZAC ( 

zone d‟aménagement concerté) e ZUP (zone d‟urbanisation prioritaire) francesas, que tiveram 

resultados na urbanização ordenada das áreas de expansão dos grandes aglomerados urbanos. 

A criação do Ministério do Planeamento e Administração do Território (MPAT), em 1986, sob a 

égide de Valente de Oliveira, veio igualmente conferir um significativo contributo no impulso do 

quadro legislativo do ordenamento do território, no sentido de completar e simplificar os instrumentos 

criados e proceder à sua adaptação à legislação europeia. 

Em 1986, dá-se a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE) com as 

inerentes transformações graduais na agenda da política nacional, apesar de permanecerem intactos 

muitos dos valores e princípios anteriormente vigentes. As políticas de desenvolvimento regional 

consagradas no quadro da política de desenvolvimento regional da comunidade, visavam sobretudo 

favorecer as áreas menos desenvolvidas. No que concerne ao ordenamento do território, pretendeu-se 

construir um sistema coerente, baseado na realização de planos a várias escalas.  

De 1986 a 1989, Portugal recebeu Fundos Estruturais para Desenvolvimento, nomeadamente 

Fundos Estruturais de Desenvolvimento Regional (FEDR), Fundo Social Europeu (FSE) e o Fundo 

Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA). A partir de 1989 os fundos são atribuídos 

pelos Quadros Comunitários de Apoio que se constituíram como instrumentos ainda mais importantes 

e eficazes para o processo de desenvolvimento regional nacional (Rosado, 1997). 

O Plano de Desenvolvimento Regional surgiu como exigência da adesão à Comunidade. Nele 

foi especificada a política de desenvolvimento regional pretendida para o país e os investimentos 

estruturais necessários para aplicar as grandes linhas de desenvolvimento, constituindo o principal 

instrumento de negociação para obtenção dos fundos mencionados anteriormente. 

O final da década de 80 e início da década de 90 foram marcados por uma maior 

preocupação estadual acerca das componentes biofísica e ambiental, devido também à adesão de 

Portugal à CEE que implicava a consideração destas componentes nas suas políticas de 

desenvolvimento regional.  

Já em 1988, mediante o Decreto-Lei nº 176-A/88 de 18.05, foi actualizado o diploma dos 

PROT, foi revista e simplificada a legislação sobre os PMOT pelo Decreto-Lei nº 69/90 de 02.03 ; 

foram revistos os diplomas da RAN e da REN (Decreto-Lei nº 196/89 de 14.06 e 93/90 de 19.03); foi 

publicada legislação de protecção ambiental, como a Lei de Bases do Ambiente (Lei nº 11/87 de 

07.04), sobre as áreas protegidas (Decreto-lei nº 19/93 de 23.01), os planos de ordenamento da orla 

costeira (Decreto-lei nº 309/93 de 02.09), os planos municipais de intervenção na floresta (Decreto-

Lei nº 423/93 de 31.12) e os planos de recursos hídricos (Decreto-Lei nº 45/94 de 22.02), e também 

foram publicados os planos especiais de ordenamento do território (Decreto-Lei nº 151/95 de 24.06). 

No âmbito da legislação sobre o regime legal dos loteamentos e licenciamento urbanístico 

também se verificaram inúmeras alterações (Decreto-Lei nº 400/84 de 31.12, Decreto-Lei nº 448/91 
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de 29.11 e Decreto-lei nº 334/95 de 28.12), tal como o regime legal do licenciamento da construção 

( Decreto-Lei nº 445/91 de 20.11 e Decreto-Lei nº 250/94 de 15.10). 

Organização e funcionamento dos sistemas urbanos na década de 90 

Durante a década de 90 “foi atribuída uma maior atenção à organização e ao funcionamento 

dos sistemas urbanos (renovação e reabilitação urbanas, acessibilidades urbanas e interurbanas, 

reforço em equipamentos e infra-estruturas urbanas) e ao aprofundamento da componente ambiental, 

no quadro da organização do território (com preocupações de natureza ambiental) e a 

operacionalização dos regimes de salvaguarda e protecção dos recursos naturais” (Alves, 2001). 

Por outro lado, em 1991 foi aprovada a Lei-quadro do Planeamento (Lei n.º 43/91 de 27.07), 

que regulou a organização e o funcionamento do sistema de planeamento, estabelecendo que 

integrariam a estrutura do planeamento nacional as Grandes Opções dos Planos, os Planos de Médio 

Prazo e os Planos Anuais. As Grandes Opções do Plano, que fundamentam a estratégia política de 

desenvolvimento económico e social, já existiam anteriormente a esta lei. Assumiram depois de 1986, 

nomeadamente as grandes opções do plano de médio-prazo, o objectivo de enquadrar o esforço de 

desenvolvimento no quadro de aplicação dos recursos comunitários, sendo um documento de 

planeamento estratégico.  

Os planos de desenvolvimento económico e social de médio-prazo reflectiam a estratégia de 

desenvolvimento económico e social definida pelo governo, tanto a nível global, como sectorial e 

regional no período de cada legislatura. Os Planos Anuais eram vistos como meios de execução dos 

planos de médio-prazo, porquanto enunciavam as medidas de política económica e social a 

concretizar pelo governo e programavam a sua execução financeira.  

2.9 OS PLANOS DIRECTORES MUNICIPAIS 

A legislação portuguesa urbanística moderna das décadas de 70, foi parcialmente alterada em 

70 e 80, mas só veio a ser integralmente revista com a publicação do decreto-lei nº 69/90 de 02.03 

que regula a elaboração, aprovação e ratificação dos planos municipais de ordenamento do território 

(PMOT). 

Inicialmente, o Decreto-Lei nº 208/82 de 26.05 conferiu expressão legal aos planos directores 

municipais, tendo sido posteriormente regulamentado pela Portaria nº 989/82 de 21.10 e pelo 

Decreto-regulamentar nº 91/82 de 29.11. 

Segundo Ferreira (2005), o plano director municipal constituiu um inegável progresso para o 

sistema urbanístico português porque: 

 Dotava finalmente os municípios de um instrumento de planeamento territorial que lhes 

concedia um apreciável grau de autonomia; 

 Abrangia o conjunto do território concelhio, permitindo uma adequada articulação entre os 

espaços rural e urbano, bem como a compatibilização com a REN e RAN; 

 Permitia uma articulação com o planeamento económico e social e sugeria um enquadramento 

estratégico, ultrapassando a tradicional natureza físico-espacial do planeamento urbanístico; 

 Contemplava a programação dos investimentos a realizar para a concretização do plano e a 

programação dos inerentes recursos e fontes de financiamento; 
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 Reforçava o princípio e as oportunidades de participação pública no processo de planeamento, 

através do inquérito público; 

 Estimulava a pluridiciplinariedade das equipas responsáveis pela sua elaboração;  

 Apelava à concertação entre as administrações local e central, atribuindo um papel específico 

às comissões técnicas de acompanhamento. 

 

A concepção do Decreto-Lei nº 208/82 de 26.05 beneficiou da experiência de elaboração do 

PDM de Évora, que decorreu entre 1978 e 1981, tendo alguns técnicos que integraram a equipa 

técnica do PDM de Évora participado na concepção e formatação do diploma. 

No entanto, a eficácia da primeira legislação sobre os PDM revelou-se extremamente limitada e 

contida. Nos seus oito anos de vigência foram apenas aprovados cinco PDM: Évora, Mora, Ponte de 

Sôr, Moita e Oliveira do Bairro. 

2.9.1 Os entraves e bloqueios no processo de elaboração dos PDM 

Durante os cerca de 20 anos de vigência da legislação de 1971 poucos foram os instrumentos 

de gestão territorial aprovados, apenas 36 planos de urbanização e de pormenor. A promoção de 

planos urbanísticos pelas autarquias deparava-se com um longo e complexo processo de apreciação, 

tutelado por uma multiplicidade de entidades da administração central. Podemos salientar como 

exemplo o Plano Geral de Urbanização de Lisboa, concluído em 1965 e aprovado em 1977. Muitos 

planos não chegavam a ser concluídos ou então, quando finalmente almejavam a aprovação, já se 

encontravam obsoletos e ineficazes, ultrapassados pela dinâmica real dos processos sociais, 

económicos e urbanísticos (ironicamente, se bem que, com alguns contornos diversos, esta situação 

permanece até hoje!) 

Tal explica-se pelas dificuldades técnicas, potenciadas pelas excessivas exigências de 

fundamentação estatística, para as quais não existia informação, e também de cartografia, cujas bases 

eram inexistentes ou estavam desactualizadas, bem como por aspectos institucionais que se prendiam 

com as tutelas administrativas excessivas exercidas pela administração central sobre o processo de 

acompanhamento e de aprovação dos PDM. 

De outra perspectiva, o processo de elaboração assentava num moroso e complexo 

faseamento: estudos sumários, proposta de plano, projecto preliminar, estudos prévios, projecto-base 

e projecto de plano. Todas estas etapas contemplavam apreciações e aprovações parcelares pelo 

executivo camarário e pela comissão técnica de acompanhamento (CTA) que criavam entraves ao 

procedimento. Nos estudos sumários e no projecto de plano exigia-se também a aprovação pelas 

assembleias municipais. 

De destacar igualmente, do ponto de vista institucional, como principais entraves ao processo 

de elaboração dos PDM, as consabidas debilidades das estruturas técnicas municipais e os entraves 

supra-referidos, provenientes das comissões técnicas de acompanhamento. A estas competia transmitir 

as linhas orientadoras o desenvolvimento nacional e regional e outras prescrições sectoriais e 

normativas emanadas da administração central no sentido de compatibilizar os PDM entre si, e estes 

com os planos regionais e os planos sectoriais.  

Mas, a despeito das boas intenções do legislador, o trabalho das comissões técnicas de 

acompanhamento e a elaboração dos PDM depararam-se com a falta de definições, de normas e de 

orientações objectivas por parte da Administração Central. A ausência dos principais instrumentos de 
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enquadramento dos PDM, os planos regionais do ordenamento do território (PROT) constituiu desde 

logo uma dificuldade insanável, sendo necessário esperar até à publicação do Decreto-Lei nº 176-

A/88 de 18.05 para ser concluído e aprovado em 1991, o PROTAL (Plano Regional de Ordenamento 

do território do Algarve), que foi o primeiro PROT aprovado em Portugal. 

Na maioria das vezes, as comissões técnicas de acompanhamento integravam um número 

exagerado de membros e assentavam numa lógica de funcionamento baseada na imposição de 

metodologias de abordagem da elaboração dos planos e numa perspectiva de tutela relativamente a 

opções que competiam ao poder local, o que dificultou a sua operacionalização e funcionamento. 

Desta forma, a despeito de se visar que as CTA contribuíssem para a elaboração dos PDM e 

para a concertação de interesses e soluções entre a administração central e a administração local 

apenas se logrou que estas fossem meros agentes de bloqueio (Ferreira 2005). 

O decreto-lei nº 69/90, de 02.03 veio contudo imprimir maior coerência e consistência ao 

sistema de planeamento territorial, procedendo a uma revisão simplificadora do processo e dos 

requisitos de formatação dos PDM, visando essencialmente abreviar o seu processo de elaboração. 

Este diploma veio a reduzir o faseamento da elaboração, reforçou a autonomia dos municípios na 

condução do processo e dispensou os inúmeros estudos sectoriais, criando-se assim uma maior 

agilidade e dinâmica no sistema de planeamento. Nos finais de 1996, mais de 250 concelhos, dos 

275 existentes no continente, tinham o seu PDM aprovado, tendo, no entanto, a cobertura integral do 

País com estes instrumentos ocorrido apenas em 2003.  

2.9.2 Da dispersão legislativa à unificação - A Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território 

e Urbanismo 

Porém, a despeito de toda esta proliferação legislativa verificava-se ainda uma grande 

desconexão e dispersão legislativa e a ausência de critérios conformadores, que só vieram a ser 

atenuadas com a publicação Lei nº 48/98, de 11 de Agosto, designada Lei de Bases da Política de 

Ordenamento do Território e Urbanismo (LBPOTU), conferindo-se assim alguma estruturação e 

consistência ao sistema dos instrumentos de gestão territorial. 

No domínio do ordenamento do território, foi durante o XIII Governo Constitucional (1995-

1999), que finalmente se iniciaram os trabalhos direccionados ao enquadramento político da panóplia 

de instrumentos de planeamento, que sucessivamente foram sendo instituídos, sujeitos a várias tutelas 

e sem qualquer articulação entre si. Assim, em 1996, constituiu-se um grupo de trabalho para o 

Estudo de Contributos para a Elaboração de Normas de Base do Ordenamento do Território. O 

Movimento «O Partido da Terra» apresenta uma Proposta de Lei de Bases do Ordenamento do 

Território que foi a discussão na Assembleia da República; o anteprojecto, foi a discussão pública, 

onde resultaram vários pareceres e comentários; e finalmente, em 1998, foi aprovada a Lei de Bases 

da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo (LBPOTU).28 

A necessidade e vontade de instituir legalmente uma lei de bases do ordenamento do território 

encontra-se plasmada nas Grandes Opções do Plano de 1997 e no próprio Programa do Governo. 

As Grandes Opções do Plano para 1997, contêm um capítulo sobre Planeamento e Administração do 

Território onde uma das principais linhas de acção é “(...) dotar o país de uma lei de bases do 

                                                 
28 Esta lei enuncia “(…) os fins, os princípios e os objectivos que o ordenamento do território e urbanismo deverão prosseguir no 

território nacional e cria um sistema de gestão territorial que se organiza num quadro de intervenção coordenada em três âmbitos 

territoriais: nacional, regional, municipal. 
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ordenamento do território, sendo a Assembleia da República a instância adequada para a produção 

desse novo enquadramento jurídico, cabendo ao Governo a elaboração e aprovação dos normativos 

complementares.” 

2.9.3 A Regulamentação da LBPOTU- O Regime Jurídico dos Instrumentos de gestão territorial 

A regulamentação da LBPOTU é feita no ano seguinte ao da sua publicação, com o D.L. n.º 

380/99, de 22 de Setembro, onde são definidos o regime de coordenação dos âmbitos do sistema de 

gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e 

avaliação dos instrumentos de gestão territorial.29 

No âmbito da nova regulamentação, a política de ordenamento do território e do urbanismo 

assenta sobre um sistema de gestão territorial, organizado em três âmbitos distintos – o nacional, o 

regional e o municipal, que de um modo coordenado interagem entre si. Este sistema é concretizado 

através de um conjunto de instrumentos de gestão territorial, definidos conforme a natureza e função 

que desempenham em instrumentos de desenvolvimento territorial, os instrumentos de planeamento 

territorial, os instrumentos de política sectorial e os instrumentos de natureza especial. 

Este diploma veio assim proceder à definição do regime aplicável aos instrumentos de gestão 

territorial criados ou reconduzidos ao sistema pela lei de bases, bem como, no que respeita aos 

instrumentos já existentes, à revisão dos regimes vigentes. 

Através dele pretendeu-se delimitar as responsabilidades do Estado, das autarquias locais e dos 

particulares relativamente a um modelo de ordenamento do território que assegurasse o 

desenvolvimento económico e social e a igualdade entre os portugueses no acesso aos equipamentos 

e serviços públicos, num quadro de sustentabilidade dos ecossistemas, de solidariedade 

intergeracional e de excepcionalidade. 

Com a aprovação do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial titulados pelo 

Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, foi dado mais um relevante passo na consolidação da 

cultura de planeamento territorial português. No entanto, a prática administrativa ulterior, cedo veio a 

revelar, a despeito de todas as virtualidades do diploma, uma insuficiência crónica na implementação 

concreta das suas directrizes, bem como distorções de compatibilização nas várias esferas e âmbitos 

territoriais de planeamento, que serão analisadas com maior detalhe no Capítulo 5. 

 

                                                 
29 Foi finalmente instituída uma base de referência para todas as políticas de planeamento e ordenamento. Jorge Gaspar (1995) 

chama a atenção para uma alteração nos valores daquilo que era, e é hoje o planeamento regional e o ordenamento do território 
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3| PLANEAMENTO TERRITORIAL: A BUSCA DE UM CONCEITO - 
PLANEAMENTO TRADICIONAL VS PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

«O planeamento estratégico aplicado a qualquer actividade 

humana consiste fundamentalmente, em conceber um futuro 

desejado e em programar os meios concretos para alcançá-

lo»  

Guell, 1997 

« (...) o plano estratégico não pode ser encarado como um 

ritual metodológico, mas sim como um processo flexível 

visando dotar a cidade de uma estratégia consistente que 

proporcione notoriedade e singularidade à cidade e, 

sobretudo, que garanta o comprometimento dos principais 

actores urbanos, isto é, aqueles que têm capacidade para 

transformar a cidade.»   

Pascual Esteve,1995 

3.1 ACTUALIDADE DO CONCEITO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO  

Nos últimos anos, as temáticas do território, da sua administração, ocupação e planeamento 

têm suscitado crescentes preocupações dos aspirantes a um país organizado, correctamente 

dimensionado, sustentado e atractivo. Simultaneamente, denota-se que as reflexões em torno do 

desenvolvimento e da competitividade nacionais, têm no território uma componente decisiva e 

indissociável da perspectiva da sustentabilidade. 

Segundo Ferreira (2005), desde 1974 que em Portugal se completa e consolida uma viragem 

urbana, europeia e modernizadora de um país secularmente rural e colonizador, e essa evolução do 

rural para o urbano, confere enfoque especial à questão das cidades, dos contínuos urbanos, das 

regiões e do necessário planeamento territorial que lhes é subjacente. 

A mencionada evolução do mundo rural para o urbano coloca em tensão evidente questões 

essenciais, inerentes ao planeamento territorial e respectivas estruturas decisórias, nomeadamente a 

problemática centralização versus descentralização, ou concentração administrativa versus 

proximidade decisória. 

Portugal permanece extremamente centralizado na perspectiva político-administrativa, sendo a 

Administração Central ainda responsável pela gestão de 87% dos recursos orçamentais do país, o que 

não acarreta rapidez, eficácia, nem transparência nos procedimentos administrativos. 

De uma forma transversal a toda a sociedade, é hoje considerada fulcral a simplificação de 

procedimentos no ordenamento do território e no planeamento e gestão territorial. Os poderes 

públicos, pela sua própria natureza teleológica visam harmonizar e administrar os múltiplos interesses, 

públicos e privados, conflituantes entre si, surgindo o procedimento como a instância própria, com 

vista à promoção da sua auscultação e ponderação, pelo que esse desiderato não constitui tarefa 

fácil. 
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Outra das exigências comummente feita aos poderes públicos, prende-se com a necessidade de 

estes pautarem os respectivos comportamentos por uma ideia de eficiência, que impõe que as tarefas 

públicas sejam realizadas mediante a escolha dos meios mais idóneos e da forma mais célere. No 

entanto, a eficiência não se afere unicamente pela celeridade, pois obriga a adoptar as medidas que 

sejam mais facilmente aceites pelos particulares, obedecendo igualmente ao princípio da 

proporcionalidade, e salvaguardando-se que não seja prejudicada a longo prazo, a tutela de outros 

interesses públicos. 

3.1.1 Visão Estratégica 

Assim, há que ressaltar o facto de que o território, o planeamento e a gestão territorial, estão 

extremamente carecidos de uma visão estratégica inovadora e estruturadora. São cada vez mais 

prementes e intensas as novas funções e atribuições das autarquias, bem como a necessidade de 

afirmar a racionalidade decisória. Acresce que, a multidisciplinaridade e transversalidade dos temas 

ligados ao espaço urbano, ao ordenamento e planeamento territorial, reclamam propostas e decisões 

políticas, alicerçadas em conhecimentos científicos das áreas em causa, baseadas em investigação de 

especialistas, e em participação e debate por parte dos cidadãos. 

Na verdade, como salienta Ferreira, (2005) «(…)quando se está na infra-estruturação básica, a 

rede municipal é suficiente. Mas quando se pensa em novas competências ou na gestão de redes de 

equipamentos e dos fundos estruturais, quando se pensa em desenvolvimento e sustentabilidade, julgo 

evidente a necessidade de instâncias territoriais intermédias, entre os municípios e a administração 

central (…) com escala e massa crítica, capazes de resolver a vexata quaestio da profunda e 

gastadora desconexão da administração desconcentrada do Estado.» 

O território e a cidade, o espaço metropolitano e o simples quotidiano do cidadão, a qualidade 

de vida, a ambição de melhores expectativas e o compromisso entre gerações denominado 

sustentabilidade, necessitam de planeamento estratégico. 

Considera também Ferreira (2005), que é preciso passar dos velhos planos como produto, para 

o planeamento como processo, capaz de conduzir a um projecto de cidade alicerçado numa 

metodologia de interacção política, social e cultural (figura 3.1). Tal metodologia deverá fazer da 

ciência e da política multidisciplinares do planeamento uma nova, exigente e indispensável 

racionalidade, a qual aproveitará a crucial participação das instituições administrativas, dos agentes 

urbanos e dos cidadãos, ligando Estado e sociedade civil em interacção permanente, porquanto 

desenvolver participadamente o planeamento do nosso espaço urbano é uma exigente manifestação 

de racionalidade, essencial a uma democracia moderna e solidária.» 
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Figura 3.1 - O modelo de Planeamento estratégico territorial interaccionista 

Adaptado de Guerra, 2002. 

3.1.2 A mudança e os territórios 

Vivemos tempos de mudança. Mudanças sociais, económicas, tecnológicas, culturais e políticas. 

Tais mudanças reflectem-se inevitavelmente nas dinâmicas territoriais, (figura 3.2), transformando os 

modos de vida, as formas de utilização, apropriação e gestão do espaço público e privado e as 

estruturas espaciais, funcionais e vivenciais das cidades, das regiões e do território, entendido como 

um todo. 
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Figura 3.2 - Tendências relevantes actuantes sobre o território 

Fonte: Adaptado de Guell, 2000. 

De acordo com Ferreira (2005), antes o tempo era um bem abundante; hoje é escasso. O 

espaço passou de local, regional ou nacional a global, desdobrando-se pelas suas dimensões 

material, virtual e universal. 

O espaço e o tempo constituem parâmetros fulcrais do planeamento urbanístico e territorial, 

pelo que as transformações incidentes sobre ele reflectem-se indubitavelmente nas metodologias de 

planeamento e nos instrumentos de gestão territorial. 

As actuais figuras de planeamento, assumindo um carácter eminentemente normativo, reactivo e 

regulador, têm-se vindo a revelar incapazes de responder às novas solicitações e barreiras no âmbito 

da gestão e ordenamento do território, originando efeitos contraproducentes e travando oportunidades 

de desenvolvimento.30 

As mudanças territoriais processam-se de forma extremamente célere, num contexto de incerteza 

e metamorfose, pelo que a resolução dos problemas territoriais implica necessariamente uma 

conjugação de esforços dos agentes institucionais, sociais e económicos que interagem no território, 

de forma a criar sinergias das respectivas actuações e alcançar resultados mais positivos. 

Anteriormente, o planeamento territorial apresentava um cariz essencialmente físico-espacial, 

sendo o tempo um elemento sobrevalorizado. Porém, hoje, o factor tempo assume relevância fulcral 

tal, que na lógica de um planeamento territorial sustentado, há que se antecipar a ele, introduzindo a 

prospectiva como ferramenta operativa da cenarização da evolução dos fenómenos e da sua 

contextualização. O futuro é múltiplo e incerto (figura 3.3). 

                                                 
30 Fonseca, Fernando P.; Ramos, Rui A. R., O Planeamento Estratégico na busca de potenciar o território, XI Jornadas da Associação 

dos Urbanistas Portugueses 
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Figura 3.3 - O futuro é incerto e múltiplo 

Fonte: Adaptado de Godet, 1985 

3.1.3 Afirmação do paradigma estratégico 

Neste contexto, tem-se progressivamente afirmado uma nova concepção de planeamento 

estratégico de base territorial, que concebe o território numa óptica empresarial, concorrendo pela 

atracção de recursos num mercado global crescentemente competitivo. 

A incapacidade do planeamento tradicional subjacente às figuras do ordenamento territorial em 

vigor, de carácter normativo, rígido e regulador, em responder a novas solicitações, exigem uma 

maior flexibilidade metodológica e maior pragmatismo, abrindo caminho à progressiva afirmação do 

planeamento estratégico e da sua metodologia.  

Não existe uma definição universal de planeamento estratégico, embora haja um traço comum 

relativamente aos seus objectivos e pressupostos. Cabral e Marques (1996) defendem que “o 

planeamento estratégico promove uma visão para o território fundamentada num diagnóstico 

prospectivo e numa gestão de longo prazo (...), constrói uma ideia de planeamento como lugar de 

convergência da sociedade civil, do Estado e dos mercados, promovendo a participação, as iniciativas 

em parceria e a descentralização do processo de deliberação, decisão e implementação”. Desta 

forma, o conceito de planeamento estratégico contém implicitamente a noção de permanente 

avaliação das mudanças para que, em cada momento, sejam formuladas as melhores estratégias de 

intervenção, concebendo assim o território como um meio inovador. Isto é revelador do seu carácter 

pragmático.31  

Na nova concepção de planeamento, os planos têm de suplantar a perspectiva tradicional de 

mera definição e compartimentação do uso do solo e da correspondente programação financeira. A 

abordagem estratégica visa atenuar a planificação centralizada, conferindo maior importância às 

entidades descentralizadas, que detêm melhor e mais profundo conhecimento da realidade local e que 

podem agir mais rapidamente. Isto significa que para enfrentar a rápida evolução da realidade 

territorial, num contexto de mudanças e de incertezas, o planeamento não pode basear-se em 

                                                 
31 Procura-se então que um território se possa tornar atractivo a novos recursos (pessoas, investimentos, equipamentos, turistas, etc.) 

pela sua capacidade de criar ou de aproveitar recursos e de gerar processos de inovação. 
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morosas e pesadas análises conducentes a rigorosos diagnósticos, que levem à definição de 

intervenções rígidas. Ao fazer uma permanente reavaliação das metas a atingir, e ao definir um 

quadro de intervenções a desenvolver, o planeamento estratégico supera aquelas dificuldades e 

reveste-se de uma maior legitimidade de actuação. 

3.1.4 O Planeamento estratégico como percurso de aprendizagem contínuo 

Subjacente ao planeamento estratégico encontra-se uma metodologia iterativa, segundo a qual 

o processo de planeamento é encarado como um percurso de aprendizagem. Assim, ao longo deste 

processo adaptativo e em progressivo reajustamento, é necessário, por vezes, ter que relocalizar o 

ponto de chegada e redefinir os caminhos para o alcançar. 

Cidral (1998) refere mesmo que “ao limite, o planeamento estratégico nunca está completo. 

Reformula-se constantemente”. Nele intervêm não apenas os decisores públicos e os executantes, mas 

também o conjunto de actores implicado, geradores de centros de interesses e que partilham um 

conjunto de convicções comuns sobre o desenvolvimento futuro. 

A análise prospectiva preconizada pelo planeamento estratégico procura identificar cenários 

possíveis e a relação de dependência entre esses cenários e a estratégia dos actores sociais, bem 

como as variáveis, os conflitos e as consequências a ponderar no exercício das escolhas. 

Por oposição às técnicas do planeamento tradicional típicas dos anos setenta, de 

matematização de todos os fenómenos, em busca de uma previsão perfeita e de decisões óptimas, a 

análise prospectiva confere igualmente relevância a factores não mensuráveis. Não obstante a 

dificuldade em proceder a análises qualitativas, desenvolveram-se algumas técnicas e metodologias 

prospectivas, entre elas o método dos cenários de Godet (quadro 3.1) que permitem ponderar os prós 

e os contras das decisões e antecipar os possíveis cenários de evolução futura.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 As técnicas mais vulgares são o método Delphi e o método dos cenários desenvolvido pelo grupo de Michel Godet (GÜELL, 2000). 
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Quadro 3.1 - Método dos cenários de Godet 

Fonte: Perestrelo, 2002 

 

3.1.5 Mudança de atitude e de abordagem no processo de planear 

O processo de planeamento estratégico, corporizado ou não na elaboração de um plano 

estratégico, mas antes de mais na definição de estratégias, tem que ser transmitido como uma 

oportunidade para pensar e construir o futuro, de forma aberta e liderante, como instrumento 

fundamental para uma gestão ambiciosa e rigorosa, mobilizando os actores e os cidadãos, no quadro 

de um projecto qualificante da cidade ou região. 

A componente estratégica no planeamento traduz assim, uma mudança de atitude inovadora e 

actual, oferecendo uma visão global e intersectorial do sistema urbano a longo prazo, identificando 

tendências e antecipando oportunidades, formulando objectivos prioritários e concentrando recursos 

limitados em temas críticos. O conceito de instrumento estratégico contém implicitamente a noção de 

permanente avaliação das mudanças para que, em cada momento sejam formuladas as melhores 

estratégias de intervenção, concebendo o território como um meio inovador e revelador do seu cariz 

pragmático. 

Assim, o planeamento estratégico assume-se como uma inovadora abordagem no processo de 

planear, caracterizada pela adopção de uma visão estratégica de desenvolvimento, baseada na 

identificação das principais debilidades e potencialidades do território, que identifica um conjunto de 

acções e linhas de desenvolvimento estratégicas, impulsionadoras de maior competitividade e 

protagonismo, e como um instrumento que aposta no desenvolvimento territorial através da 

potenciação dos seus recursos endógenos que constituem suas vantagens competitivas (quadro 3.2), 

apelando à reforma das actuais práticas e metodologias do planeamento tradicional. 
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Quadro 3.2 - Fases, conteúdo e técnicas do processo de planeamento estratégico 

Fonte: Ferreira, 2005. 

 

FASES 

 

CONTEÚDO 

 

TÉCNICAS 

 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

 

O QUE É 

O QUE FAZ 

COMO SE INSERE 

 

POTENCIALIDADES 

DEBILIDADES 

TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO 

 

VISÃO PROSPECTIVA 

OBJECTIVA CENTRAL 

 

PARA ONDE QUEREMOS IR 

PARA ONDE PODEMOS IR 

O QUE PODEMOS FAZER 

 

CENÁRIOS DE EVOLUÇÃO 

 

PRIORIDADES ESTRATÉGIAS 

 

METAS 

CAMINHOS 

 

PARTICIPAÇÃO 

CONSENSUALIZAÇÃO/CONCERTAÇA

O 

 

PROJECTOS 

ACCÕES ESTRURANTES 

 

PROJECTOS 

ACÇÕES 

PROGRAMAS 

 

PARTICIPAÇÃO 

CONCERTAÇÃO 

 

RECURSOS 

 

FINACIAMENTOS 

PARCERIAS 

 

DIVERSAS 

 

SISTEMA DE 

ACOMPANHAMENTO 

E AVALIAÇÃO 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

AVALIAÇÃO 

 

PARTICIPAÇÃO 

INDICADORES 

RELATÓRIOS 

MARKETING 

3.2 TEORIA DO PLANEAMENTO COMO ESTRATÉGIA 

O planeamento territorial surge na história como o meio de reajustar o processo de 

desenvolvimento espacial a novas formas de produção, utilização e apropriação do território. 

O método e a teoria do planeamento têm as suas origens nas ideias iluministas e no 

pensamento técnico e racional. A tradição iluminista de progresso e modernidade fundamentou a 

definição de objectivos de planeamento e o desenvolvimento dos ideais utópicos do sec. XIX. O 

pensamento técnico-racional forneceu o instrumento para a construção de um processo de 

planeamento capaz de interpretar e justificar tomadas de decisão e procedimentos. 

Ele estrutura-se por duas ideias principais: a definição de objectivos de desenvolvimento implica 

uma coordenação dos diversos interesses através de formas de acção colectiva, e para atingir estes 

objectivos é imperiosa a existência de um programa de trabalhos e uma sequência coerente e 

hierarquizada de acções. 

O modelo de planeamento tradicional começou a ser contestado em meados dos anos 60, pelo 

excessivo determinismo, pouca flexibilidade, incapacidade de atender à diversidade de valores e 

interesses da sociedade, em que a componente económica ganhava uma importância crescente. 

 Podemos salientar como factores contextuais sentidos a partir da década de 70, que 

contribuíram para a alteração da dinâmica urbana e territorial, os seguintes: 



 

3 | PLANEAMENTO TERRITORIAL: A BUSCA DE UM CONCEITO – PLANEAMENTO TRADICIONAL VS PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO 

 

 

69 

 Tendência para a urbanização generalizada, pela concentração das populações nas cidades e 

nos aglomerados urbanos, e difusão exacerbada dos valores e consumos urbanos no meios 

rurais; 

 Abertura e democratização das sociedades, reclamando-se uma maior participação dos 

cidadãos e dos actores sociais no processo de planeamento e uma maior transparência no 

governo e na gestão das cidades, bem como a concertação e contratualização com os agentes 

e investidores urbanos; 

 Emergência e consolidação do conceito de governança, entendida como o conjunto de 

mecanismos que estimulam e propiciam a intervenção dos cidadãos e das organizações da 

sociedade civil no governo e gestão das cidades; 

 Aumento do ritmo, da amplitude e da incerteza das mudanças tecnológicas, políticas, 

económicas e culturais; 

 Reforço da concorrência entre empresas e territórios em virtude da internacionalização e da 

globalização económica e comunicacional; 

 Crescente complexificação dos mercados, das grandes organizações e dos fenómenos 

sociopolíticos; 

 Consciencialização da escassez de recursos naturais, energéticos e financeiros. 

 

No domínio da crítica aos métodos tradicionais de planeamento, Jorge Wilheim publicou em 

1969 a sua obra “Urbanismo no Subdesenvolvimento”33, que constituiu um livro pioneiro e importante 

sobre a relação do Urbanismo com o desenvolvimento e sobre o entendimento do “Urbanismo como 

estratégia”. Wilheim ressalta a importância da reflexão estratégica no Planeamento e Gestão do 

Território, considerando que os métodos tradicionais de planeamento: 

 

 Procuram “um racionalismo cartesiano frequentemente superior ao nível de racionalidade 

vigente nas instituições que o promovem”;  

 “Alienam-se da realidade por não se dedicarem à sua compreensão e sim à sua quantificação”; 

 “São inoperantes porque não objectivam iniciar processos de transformação”; 

 “Tentam enquadrar a realidade numa idealização, preferindo impedir os processos de 

transformação”; 

3.2.1 Limites do planeamento tradicional 

Estas mudanças económicas, políticas, sociais, tecnológicas e culturais, vieram revelar os limites 

do planeamento convencional para responder aos desafios e necessidades das novas dinâmicas 

territoriais, e determinaram, nas palavras de Ferreira, a urgência de passar do plano como produto 

para o planeamento como processo. 

Na década de 80, a emergência das novas ideias associadas a transformações nas formas de 

intervenção dos Estados, traduziu-se em alterações na prática do planeamento com a 

descentralização, e o surgimento de novos níveis de planeamento sectoriais e espaciais, de forma a 

enquadrar diferentes formas de governo local e regional. 

Emergiram assim, novas abordagens no planeamento, mais centradas na eficácia da prática do 

planeamento e menos na questão do modelo teórico adoptado, propondo-se conferir um papel 

                                                 
33 Editora Saga, 1969 
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determinante ao processo de implementação, à procura do consenso e ao papel do planeamento 

como forma de aprendizagem. 

Verificou-se desta forma, a consciencialização da necessidade de ajustar o território e a 

sociedade em estruturas dinâmicas, e de que os sistemas de planificação tradicionais, resultantes do 

crescimento urbano do pós-guerra, onde predominava uma lógica de ordenamento do território e do 

desenho urbano com carácter fortemente impositivo e regulador, embora válidos e necessários à 

administração e gestão urbanística, suscitavam inúmeras dificuldades em conciliar as diferentes 

estratégias dos agentes, que se determinavam como factores decisivos de resposta à mudança (quadro 

3.3). 

Quadro 3.3 - Críticas planeamento territorial tradicional 

Fonte: Soares e Lebre, 2000 

 

Podemos apontar como limites dos sistemas tradicionais de planeamento: 

 A excessiva regulamentação em detrimento da fraca estimulação; 

 A concentração em organismos legalmente definidos do poder de decisão, ao invés de repartir 

a responsabilidade na iniciativa e no consenso pelos vários actores; 
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 O elegerem a modificação da estrutura construída como meio de transformar a cidade, em 

detrimento da actividade social, económica e cultural da comunidade; 

 O facto de arbitrarem conflitos de interesses no processo de participação mas dificilmente se 

constituírem como plataformas para acordos de acções a empreender conjuntamente; e, 

 O facto de se imporem na modelação do futuro mas mostrarem-se pouco ágeis na 

readaptação que as mudanças sempre exigem. 

 

Paralelamente, assiste-se a um reconhecimento da incerteza quanto ao futuro e à crise do 

paradigma da cidade moderna e dos modelos das cidades tradicionais, que acarreta a necessidade 

de compreender a complexidade dos territórios e identificar as dinâmicas e factores de mudança, e 

ressalta a importância do território nas estratégias de desenvolvimento regional e urbano. 

A qualidade e eficiência dos territórios é um factor decisivo da sua atractividade e capacidade 

competitiva, e o governo do território padece de uma elevada complexidade nas sociedades abertas, 

democráticas e globalizadas, complexidade que atenta precisamente contra a coesão socio-

urbanística. 

Assim sendo, assume particular acuidade a necessidade de desenvolver inovadoras capacidades 

políticas e técnicas para novas formas de governar, bem como a importância da liderança e da 

capacidade mobilizadora por parte das entidades públicas que gerem o território, preconizadas pelo 

planeamento estratégico.34 

Assim, o conceito de planeamento estratégico postula que um território se possa tornar atractivo 

a novos recursos, nomeadamente pessoas, investimentos, equipamento, turistas, etc, pela sua 

capacidade de criar ou de aproveitar potenciais e de gerar processos de inovação (quadro 3.4). Nesta 

nova prática de planificação, os planos têm de superar a mera repartição e classificação do uso do 

solo e a correspondente programação financeira, características da perspectiva tradicional de 

planeamento. 

A abordagem estratégica procura atenuar a planificação centralizada, conferindo uma maior 

relevância às entidades descentralizadas, que melhor conhecem a realidade local e que podem agir 

mais rápida e eficazmente. 

A componente estratégica no planeamento traduz uma mudança de atitude porque: 

 Postula uma visão global e intersectorial do sistema urbano a longo prazo; 

 Identifica tendências e antecipa oportunidades; 

 Formula objectivos prioritários e concentra recursos limitados em temas críticos; 

 Preconiza o diálogo e o debate interno; 

 Gera consenso, apela à concertação e ao compromisso comunitário para a acção; 

 Promove a coordenação entre administrações; 

 Fortalece o tecido social e promove a sua mobilização e participação; 

 Amplia a perspectiva da política social; 

 

                                                 
34 Cabral e Marques (1996) defendem que «o planeamento estratégico promove uma visão para o território fundamentada num 

diagnóstico prospectivo e numa gestão de longo prazo (...) constrói uma ideia de planeamento como lugar de convergência da 

sociedade civil, do estado e dos mercados, promovendo a participação, as iniciativas em parceria e a descentralização do 

processo de deliberação, decisão e implementação». 
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A convicção e base teórica do planeamento estratégico é de que se mostra necessário entender 

e actuar sobre as próprias condições socio-económicas do desenvolvimento urbano, e não apenas 

sobre as suas consequências (segregação, desemprego, reestruturação económica, especulação 

imobiliária, degradação ambiental, etc.). 

Quadro 3.4 - Recursos endógenos capazes de influenciar a atractividade de um território 

Fonte: Adaptado de Guell, 2000. 

RECURSOS 

 

ELEMENTOS ATRACTIVOS 

 

Formação 

 

Amplitude de oferta educativa 

Difusão e aprendizagem de novas tecnologias 

Relação entre centros de formação e empresas 

Adequação entre oferta profissional e procura de emprego 

Estrutura social 

 

Nível de marginalização social 

Eficácia dos serviços sociais 

Força dos movimentos associativos e sindicais 

Coesão da estrutura familiar 

Força da identidade local 

Economia Competitividade e custos de produção 

Nível de produtividade 

Adequação da estrutura empresarial ao meio 

Esforço de inovação tecnológica 

Eficácia dos canais de comercialização 

Ambiente social e do trabalho 

Transportes e 

telecomunicações 

 

Grau de acessibilidade a partir do exterior 

Mobilidade no interior do território 

Disponibilidade e centros intermodais de passageiros e 

mercadorias 

Oferta adequada de transportes colectivos 

Nível de oferta de infra-estruturas de telecomunicações 

Difusão e qualidade dos serviços de telecomunicações 

Qualidade de vida 

 

Diversidade e qualidade dos equipamentos colectivos 

Disponibilidade e qualidade das infra-estruturas básicas 

Oferta equilibrada de habitação 

Qualidade o meio ambiente 

Preservação do património histórico e natural 

Tipo de clima 

Apoio público 

 

 

Aproveitamento das ajudas públicas no desenvolvimento local 

Existência de estratégias de desenvolvimento local 

Modernização da gestão/qualidade dos serviços públicos 

 

A questão está em criar as condições necessárias para promover o desenvolvimento urbano e 

económico, de competitividade, consumo e qualidade de vida, de atracção de funções de decisão, de 

negociação e mobilização, orientando-se por princípios de cultura de transformação urbana e de 

desenvolvimento sustentado, visando evitar todas as formas de segregação e exclusão, recuperar e 

requalificar todo o património existente, estimular as iniciativas em parceria, e a participação dos 

cidadãos na discussão e concretização dos projectos de transformação da cidade. 

O planeamento territorial tradicional aborda essencialmente os elementos físicos, usos do solo, 

infra-estruturas e equipamentos. Os fundamentos teórico-conceptuais do planeamento estratégico 
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visam alcançar um projecto de cidade (quadro 3.5), reforçar a competitividade e melhorar a 

qualidade de vida. 

Esse projecto de cidade valoriza a participação pública, promove a coordenação de actuações 

públicas e privadas e estabelece um quadro coerente de mobilização e cooperação dos actores sociais 

urbanos. Constitui um projecto de futuro para uma cidade ou região e sobretudo um contrato de 

gestão entre actores políticos, económicos e sociais, direccionado para a promoção e valorização de 

um território. 

Quadro 3.5 - Planeamento estratégico enquanto projecto de cidade 

Fonte: Ferreira, 2005 

 

 

 

 

 

 

3.3 CONCEITO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

Neste ponto pretendemos apenas realizar uma abordagem sucinta e sumária, que se prende 

com algumas definições apresentadas sobre o conceito de planeamento estratégico, pois dada a sua 

extensa densificação material, exposta no seu conteúdo, nos seus princípios, conceitos, instrumentos, 

linhas directivas, etc., não se mostra exequível abordá-lo e defini-lo de uma forma completa apenas 

no presente ponto. Pelo exposto, fica a nota de que consideramos que o verdadeiro conceito de 

planeamento estratégico só é alcançável depois de uma abordagem extensa e integrada sobre o seu 

conteúdo material, o que sucede apenas após a leitura integral do presente capítulo.  

O que é o planeamento estratégico? 

 É o processo de pensar e definir os futuros desejáveis e possíveis para uma entidade, e 

concertar as acções, decisões e medidas concretas prioritárias, que devem ser tomadas hoje, 

para que essa entidade seja melhor amanhã. (figura 3.4) 

 É um processo de condução da mudança baseado numa análise participativa da situação e da 

evolução projectável, com a utilização de recursos nos domínios críticos. 

 É um processo de reflexão e proposição participadas sobre os cenários almejados  e exequíveis 

para o desenvolvimento de uma cidade, região, país ou empresa, e as medidas, acções e 

projectos susceptíveis de impulsionarem a mudança, a qualificação e a competitividade desses 

sistemas. 

 É um processo e um conjunto de procedimentos de definição de objectivos-chave, a longo 

prazo, e de apoio às decisões. 

 

 

PROJECTO DE CIDADE 

O planeamento estratégico deve assumir a realização de um projecto de 

cidade, unificador de diagnósticos e de actuações públicas e privadas, 

no sentido da modernização e qualificação das estruturas, actividades e 

equipamentos urbanos, mediante a mobilização e a concertação 

dinâmica dos actores urbanos. 
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CONCEITO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

ACÇÕES 

ESTRATÉGIAS / ACÇÕES 

                                  EM CURSO                        /                     PROJECTOS 

 

 

 

                                  TENDÊNCIAS /                        MUDANÇA 

 

Figura 3.4 - Conceito de Planeamento Estratégico 

Fonte: Adaptado de Ferreira, 2005. 

Assim, o planeamento estratégico assume-se como um processo de condução da mudança 

baseado em: 

 Participação  

 Prospectiva 

 Oportunidades  

 Projectos 

 Contratualização 

O planeamento estratégico fornece referências e linhas de orientação que servem para apoiar 

as decisões dos processos de gestão. 

É um novo paradigma de planeamento e gestão susceptível de revolucionar as concepções 

clássicas, valorizando a prospectiva, a participação, a concertação e a contratualização (figura 3.5). 

Trata-se mesmo de um novo paradigma cultural, em sede de planeamento e gestão dos sistemas e 

organizações contemporâneos. Revela-se como uma modalidade de planeamento mais idónea a fazer 

face aos problemas que o crescimento, o desenvolvimento e a competitividade vão criando, como as 

desigualdades, carências, o risco dos recursos naturais e dos ecossistemas, as mutações económicas e 

territoriais, a escassez de recursos financeiros, e a concorrência entre organizações, empresas, cidades 

e territórios, pois preconiza a adopção de estratégias rumo a uma meta desejável, valoriza o processo 

e não apenas o seu resultado enquanto um plano rígido e formal, e é hábil a lidar com a mudança. 

 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO PREVISÍVEL 

 

SITUAÇÃO DESEJÁVEL 

/POSSÍVEL 

 

SITUAÇÃO ACTUAL 
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NOVO SISTEMA DE PLANEAMENTO TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 - Novo Sistema de Planeamento territorial 

Fonte: Adaptado de Partidário, 1999. 

3.4 PLANEAMENTO TRADICIONAL VS PLANEAMENTO ESTRATÉGICO: DIFERENÇAS E 

COMPLEMENTARIDADES 

O planeamento estratégico procede à definição de um desígnio superior e dos caminhos e 

meios para o atingir, enquanto o planeamento territorial tradicional projecta e desenha objectivos 

sobre um espaço concreto. 

O planeamento estratégico não é um plano, no sentido convencional do termo, mas sim e 

antes, uma disciplina e metodologia técnica e um processo de intervenção e interacção política, 

cultural e social. No planeamento tradicional, o plano é o resultado essencial do procedimento e a 

materialização de todo o processo desenvolvido, por oposição ao planeamento estratégico. 

O planeamento estratégico assume a natureza de um processo reflexivo sobre os cenários 

possíveis e almejados para o desenvolvimento de uma entidade, e as medidas, acções e projectos 

susceptíveis de impulsionarem a mudança, a qualificação e a competitividade desses sistemas. 

 

PARTICIPAÇÃO 

 

CONCERTAÇÃO 

 

   IDEIAS 

 

 

PROSPECTIVA 

 

CONTRATUALIZAÇÃO 

PROJECTOS 

ACÇÕES 

MEDIDAS 
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Pelo exposto, o planeamento estratégico procede a uma apresentação de referências, conceitos, 

instrumentos, vectores, objectivos estratégicos e linhas directivas, que servem como forma de apoio à 

decisão e aos processos de gestão, assumindo uma natureza processual. 

O planeamento tradicional, por sua vez, assenta essencialmente em instrumentos normativos e 

no desenho urbano, projectando uma solução e um horizonte fáctico e temporal para determinado 

território, por oposição ao planeamento estratégico que define vários cenários e diversas estratégias, 

sendo apto a lidar com a mudança. Uma das dificuldades do planeamento tradicional, é 

precisamente, em virtude da abordagem preconizada e respectivo método, a de lidar com a mudança. 

No entanto, estas duas metodologias de planeamento não se excluem mutuamente, antes são 

complementares. O planeamento estratégico, embora de natureza diferente, carece do planeamento 

urbanístico para a concretização das medidas de natureza espacial, predominantes na qualificação e 

reforço da competitividade das cidades e do território. Ele aparece como mecanismo de resposta aos 

desafios provocados pela complexidade, incerteza, diversidade e mutações dos fenómenos sociais, 

culturais, tecnológicos e económicos.35 

Atente-se no quadro infra (quadro 3.6), que representa as principais características de cada um 

dos tipos de planeamento. 

Quadro 3.6 - Planeamento tradicional vs planeamento estratégico 

Fonte: Ferreira, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 PRINCÍPIOS, CONCEITOS, INSTRUMENTOS, E METODOLOGIAS DO PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO 

A) Princípios 

Como estrutura de planeamento e movimento de racionalização da acção pública urbana, a 

aplicação da abordagem estratégica ao planeamento das cidades traduz a importação efectuada nos 

anos 80, dos processos e métodos de gestão e planeamento aplicados às empresas, para as cidades e 

para o território.   

                                                 
35 A metodologia estratégica assume-se como um processo de planeamento e gestão cujos métodos se revelam especialmente 

adequados à complexidade dos sistemas modernos, quer na óptica e contexto empresarial, quer das instituições, organizações e 

cidades. Como nova metodologia de decisão e acção demonstra elevadas virtudes para lidar com a escassez dos recursos, a 

efectivação de escolhas, projectos e investimentos e a mobilização dos agentes, hierarquizando prioridades e seleccionando as 

acções-chave para a mudança. 

 

Planeamento Tradicional 

 

Planeamento Estratégico 

 

 Sectorial 

 Físico 

 Normativo/Regulador 

 Extrapolação de tendência 

 Tecnocrático 

 Orientado pela oferta 

 Rígido 

 

 Global e integrado 

 Diversas vertentes 

 Processual/operacional 

 Prospectivo 

 Participativo 

 Orientado pela procura 

 Flexível 
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De acordo com os princípios da abordagem estratégica, o processo de planeamento aplicado à 

cidade é visto como uma série de acções em cadeia, desde a implementação de uma estrutura 

organizativa para o plano, até à finalização de uma série de acções que envolvem a obtenção de 

consensos, e a realização de negociações entre os diferentes actores e agentes da cidade, públicos e 

privados. 

Promovendo a constante auto-avaliação, o processo deverá estar aberto à reformulação ditada 

pelo timing da execução face às mudanças da envolvente. Esta abordagem deverá ser sistémica, 

identificando a inter-regulação entre os diferentes sistemas e subsistemas, variáveis e factores de 

regulação. 

No novo contexto em que o desenvolvimento da cidade se coloca, a abordagem estratégica 

potencia e promove a ideia de plano ou projecto estratégico como projecto comum, indispensável 

para enquadrar e integrar a diversidade de interesses e de campos de acção necessários à criação de 

inovação e à afirmação da posição da cidade. A alteração dos pressupostos e dos objectivos que o 

planeamento estratégico provocou, acarreta inevitavelmente uma mudança de princípios subjacentes, 

métodos e técnicas de acção, tendo-se desenvolvido em conformidade, novas técnicas de previsão e 

decisão, aprofundando-se formas de análise das dinâmicas sociais inexploradas, directamente 

relacionadas com a participação dos actores locais.  

A emergência e interesse desta nova concepção justificam-se a dois níveis: como elemento 

estruturante do processo de deliberação e decisão, e como elemento de definição de um projecto 

comum, reflexo de um movimento de acção colectiva onde a sociedade civil assume um papel 

regulador cada vez mais importante relativamente à influência dos mercados e do Estado, permitindo 

perspectivar de forma mais aberta e eficaz o desenvolvimento e valorização da cidade. 

A abordagem estratégica baseia-se na definição e procura de objectivos estratégicos como 

resultado da construção de consensos e da constante avaliação de escolhas e processos para os 

atingir, procurando igualmente associar as vantagens do planeamento racional e da construção de 

modelos com a possibilidade de integrar ideias inovadoras. 

O planeamento estratégico assenta assim em cinco princípios básicos: numa análise 

prospectiva, para antecipar os possíveis cenários, através de técnicas maleáveis e adaptáveis à 

evolução futura; numa gestão estratégica pragmática, corporizada num projecto global e pragmático 

de desenvolvimento para o território; numa cultura de avaliação contínua dos resultados de execução, 

implicando alterações da estratégia dos actores intervenientes ou a redefinição dos objectivos 

estratégicos; na participação e envolvimento dos actores públicos e privados na selecção e 

implementação das linhas estratégicas de desenvolvimento territorial, resultantes de consensos 

alargados, nomeadamente através de parcerias, retirando aos poderes públicos a exclusividade na 

condução das directrizes de desenvolvimento; e na liderança dos responsáveis máximos pelo processo, 

de forma a garantir a sua plena efectividade. Em suma, o planeamento estratégico assume-se como 

um instrumento que aposta no desenvolvimento territorial, através da corporização dos princípios 

acima expostos, bem como na potenciação das vantagens competitivas e recursos endógenos do 

território, valorizando os actores sociais e apelando a uma reforma das actuais concepções, práticas e 

metodologias do planeamento tradicional. 
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1) Análise prospectiva 

O planeamento estratégico, ao assumir que o futuro é incerto e que as intervenções têm um 

carácter duradouro, obriga ao recurso a instrumentos de prospectiva que suportem as acções a 

implementar. 

A descrença numa previsão resultante do prolongamento de tendências do passado, dá lugar a 

uma ideia de indeterminação, da existência de um leque de possíveis cenários e evoluções, 

dependentes das escolhas que se fazem no presente e de factores conjunturais externos. 

Assim, o cepticismo quanto à capacidade de efectuar previsões abriu caminho à afirmação da 

prospectiva.Planear deixa de ser uma atitude que perspectiva a evolução rumo a um fim desejado e 

previsível e passa ao favorecimento de um fim, entre os muitos outros possíveis.36 

A análise prospectiva visa identificar cenários possíveis e a relação de dependência entre esses 

cenários e a estratégia dos actores sociais, bem como as variáveis, os conflitos e as consequências a 

ponderar no exercício das escolhas. 

O planeamento estratégico é um processo reflexivo de prospectiva sobre uma organização ou 

colectividade territorial, que reúne um conjunto de conceitos, procedimentos, e instrumentos de 

trabalho para analisar, e estruturar as acções estratégicas para alcançar determinado objectivo. 

2) Gestão estratégica pragmática 

O planeamento estratégico assenta numa gestão estratégica pragmática. A adopção de uma 

gestão estratégica do território remete-nos para as origens do planeamento estratégico: a gestão 

empresarial. 

Tal como numa empresa, o planeamento estratégico visa que um território se desenvolva, 

aproveitando e estimulando os recursos e os actores endógenos. 

A ideia de gestão estratégica reflecte-se num projecto global de desenvolvimento para o 

território a longo prazo, suficientemente ambicioso e exigente de molde a permitir superar as 

limitações do planeamento tradicional, mas também de forma a antecipar e promover mudanças 

estruturantes. 

Para tal, o processo de planeamento estratégico exige um levantamento exaustivo de 

informação sobre o território, um diagnóstico multi-sectorial, esclarecedor sobre os principais 

problemas que o afectam e seus motivos, bem como acerca das suas potencialidades de 

desenvolvimento. Este diagnóstico consubstancia-se na análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, 

Oportunities,Threats), ou seja as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que se deparam à 

evolução do território. 

As oportunidades e as ameaças, apesar de serem factores exógenos, influenciam de forma 

determinante o desenvolvimento dos territórios, embora não estejam sobre a sua alçada directa. As 

oportunidades configuram uma boa possibilidade para um território afirmar uma vantagem 

competitiva; as ameaças assumem-se como um desafio colocado por um factor externo desfavorável, 

que poderá debilitar a sua situação. 

                                                 
36 A simples consciencialização desta realidade marca uma divisória profunda face aos planos reguladores do uso do solo em vigor, 

onde se executam avaliações estanques e redutoras, rumo a objectivos pré-determinados. 
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As forças e fraquezas são factores intrínsecos ao território que é necessário potenciar, no caso 

das primeiras, e corrigir, no caso das segundas, através de medidas adequadas e sinergias locais. 

A principal especificidade da gestão estratégica no processo de planeamento baseia-se na sua 

intervenção ao nível das próprias condições de desenvolvimento do território em projectos sustentados 

de médio e longo prazo. A gestão estratégica operacionalizará de forma pragmática, ou seja 

atendendo à exequibilidade prática de consecução das medidas definidas, a implementação das 

estratégias avançadas. Ela procederá à definição das ferramentas, medidas, e acções estratégicas 

idóneas ao alcance do objectivo almejado para o território. 

3) Cultura de avaliação contínua  

No âmbito de uma nova concepção de território, o planeamento estratégico apoia-se numa 

metodologia de projecto e de contínua avaliação de resultados. 

Tal pressupõe que a planificação se submeta a princípios de multidisciplinariedade e de 

evolução, que resultam, da indefinição referente à evolução futura, o que faz com que o planeamento 

estratégico valorize mais os procedimentos em vez de metas preestabelecidas e que os procedimentos 

tenham um carácter de contínuo reajustamento e avaliação: o ciclo estratégico (figura 3.6). 

 

Figura 3.6 - Organização do processo de planeamento estratégico 

Fonte: Guerra, 2002 

O planeamento estratégico demarca-se pois, dos demais instrumentos de planificação pelo seu 

cariz mais flexível e pela cultura de avaliação contínua do processo. 

Efectivamente, enquanto os tradicionais instrumentos de gestão territorial agem com extrema 

rigidez ao definir normas de ocupação, de construção, de materiais a utilizar, o planeamento 

estratégico adopta uma maior tolerância e flexibilidade, porquanto os objectivos definidos vão sendo 

ajustados à evolução da realidade. Isso permite que o plano aumente a sua eficácia, e não se torne 

obsoleto ao fim de algum tempo, quando se detecta que está desarticulado com a realidade.  
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Por outro lado, no que tange à cultura de avaliação, ela encontra-se em íntima articulação com 

a noção dinâmica do planeamento estratégico. 

Ela preconiza a validação contínua dos resultados da execução, as alterações da estratégia de 

actores ou a redefinição dos objectivos considerados. Trata-se de uma avaliação plural e disciplinar, 

que abrange o conjunto dos actores, e que funciona como um mecanismo de controlo e avaliação 

dos resultados. 

Esta abordagem postulada pela cultura de avaliação do processo incentiva a participação e o 

debate no planeamento, rompendo com uma tradição que se restringia apenas a verificar o 

cumprimento da legislação, característica da abordagem tradicional.  

4) Participação 

A participação constitui um princípio básico da ética democrática contemporânea e condição 

prática para o acerto dos diagnósticos e viabilização das propostas. 

Só com a participação dos actores sociais, fornecendo informações e opiniões é possível 

construir os diagnósticos com rigor, acerto e legitimidade. A participação consiste num meio de aferir 

a viabilidade das propostas e dos projectos e a sua adequação às realidades urbanas, económicas, 

sociais, garantindo a sua eficácia. 

Como metodologia de acção, o planeamento estratégico é indissociável da participação. Esta 

constitui uma forma de mobilização das comunidades e dos actores de desenvolvimento e uma 

garantia reforçada da concertação nos projectos e acções propostos. A participação dos cidadãos, e 

das suas organizações e actores sociais, no processo de pensar e equacionar o presente e o futuro das 

cidades é uma oportunidade para lançar ideias, soluções e projectos em benefício do desenvolvimento 

das cidades. Constitui o meio por excelência para a identificação dos indivíduos e das organizações 

com o seu território (figura 3.7). Simultaneamente, a participação conduz à legitimação pública das 

propostas e dos processos de planeamento. A participação intensa inerente ao planeamento 

estratégico é uma das marcas distintivas deste relativamente a outras formas de planeamento. 

 

Figura 3.7 - O plano como espaço e momento de negociação 

Fonte: Condesso, 2005. 
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5) Liderança 

Para ter sucesso, todo o processo de planeamento estratégico exige uma liderança política forte, 

ao nível mais elevado da respectiva organização. Isto porque o planeamento estratégico não se trata 

de um processo meramente técnico, recorrendo simultaneamente a instrumentos metodológicos e 

técnicos. Atendendo a que pretende integrar os contextos de mudança e responder aos desafios de 

forma dinâmica e inovadora, mostra-se essencial envolver as respectivas comunidades, os autarcas, os 

dirigentes, os municípios e as suas organizações e associações.37 

B) Conceitos e Instrumentos 

A natureza da organização, formulação e formalização do processo estratégico, e a 

necessidade de o adequar ao contexto económico, social e cultural que o promove implicam 

conceitos e instrumentos de política operativos específicos e susceptíveis de imprimir coerência a uma 

filosofia de participação, integração, acompanhamento e avaliação ao longo de todas as fases do 

processo de planeamento. 

No quadro seguinte (quadro 3.7), apresentamos uma série de conceitos relevantes para o 

processo estratégico. Trata-se de conceitos operativos, que reflectem os princípios e requisitos do 

planeamento estratégico e instrumentos a utilizar na realização do plano. Os termos encontram-se 

agregados por fases ou níveis de realização do plano: termos relevantes no processo de formulação 

do plano e termos respeitantes à formalização do plano. 

Quadro 3.7 - Conceitos relevantes para o processo estratégico 

Fonte: Ferreira, 2005. 

 

NÍVEL 

 

FORMULAÇÃO DO PLANO 

 

FORMALIZAÇÃO DO PLANO 

 

CONCEITOS OPERATIVOS 

 

 

Plano como processo 

Estratégia 

Prospectiva 

Actores e agentes 

Tendências pesadas 

Pontos fortes e fracos 

Comunicação 

Mobilização 

Participação 

Modelo de intervenção 

 

Gestão urbana 

Partenariado 

Redes de cooperação e intercâmbio 

Avaliação 

Monitorização 

Marketing territorial 

 

INSTRUMENTOS 

 

Sistema central 

Sistemas transversais 

Sistema institucional 

Sistema de informação 

/participação 

Sistema de comunicação 

Sistema de financiamento 

Sistema de avaliação 

 

Observatório urbano 

Plano de execução 

Plano de financiamento 

Acordos de cooperação 

Estruturas de participação 

Contratualização 

                                                 
37 Jordi Borja e Manuel Catells salientam a este respeito: «Dificilmente se pode dar uma resposta positiva se não existe uma 

liderança personalizada. Em muitos casos, a figura dos presidentes da câmara é decisiva. É o caso das cidades citadas, 

especialmente em Lisboa (Sampaio) e Barcelona ( Maragall)». 
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O processo de planeamento deverá ser concebido de molde a garantir não apenas as 

condições conceptuais, mas também os instrumentos e estruturas organizacionais adequadas, devendo 

incluir: 

 Instrumentos de análise estratégica e prospectiva, para formulação e identificação de objectivos 

estratégicos; 

 Uma estrutura organizacional, para a formulação e formalização do plano estratégico; 

 Uma estrutura de processo de planeamento para a realização e implementação do plano. 

 

C) Metodologias do Planeamento Estratégico 

A formulação de uma metodologia de planeamento estratégico resulta da constatação das 

vantagens de adoptar um processo de planeamento integrado e compreensivo, orientado para 

objectivos estratégicos que respondam a desafios e oportunidades, e da necessidade em garantir uma 

estrutura negocial e de participação que confira coerência ao projecto colectivo representado pelos 

actores e agentes no espaço da cidade. 

A metodologia estratégica deverá conciliar:  

1. Uma Atitude Estratégica, traduzida: 

 Na coerência das opções com um projecto global; 

 Na identificação das debilidades e potencialidades do sistema; 

 Na interpretação da dinâmica externa do sistema e na adaptação às tendências pesadas da 

envolvente, evolução dos gostos, tecnologia, das ideias, da demografia, do sistema produtivo; 

 No aproveitamento dos recursos escassos, através de intervenções públicas e privadas em 

parceria e cooperação, actuando em diferentes escalas e envolvendo diversos actores; 

 Na interpretação da dinâmica interna do sistema, evolução dos modelos culturais e das 

formas de cooperação. 

2. Uma Ideia de Plano ou Projecto, que pressupõe um conceito de planeamento subjacente que 

deverá: 

 Estar submetido a princípios de multidisciplinaridade, de integração, de evolução, e avaliação 

permanente e participação; 

 Estimular mais que regulamentar; 

 Conter uma perspectiva mais preventiva do que correctiva; 

 Fazer uma avaliação dos efeitos a longo e médio prazo, mais do que afirmação de resultados 

a curto prazo; 

 Privilegiar a participação em objectivos culturais, sociais e económicos comuns em lugar de 

regulamentar conflitos; 

 Privilegiar a formulação e formalização de um planeamento assente num consenso 

institucional e num processo de participação, em detrimento de uma direcção institucional. 

3. Uma Abordagem Prospectiva, detentora de um conjunto de características que a 

individualizam enquanto suporte metodológico no quadro dos sistemas de planeamento estratégico e 

que se podem evidenciar enquanto: 

 Um exercício de carácter qualitativo 

 Uma abordagem global 
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 Uma abordagem racional 

 Um voluntarismo específico 

 Uma visão de longo prazo 

 Uma abordagem susceptível de permitir avaliar correctamente os fenómenos de concorrência 

espacial 

Existem metodologias específicas que garantem o carácter estratégico do processo de 

planeamento e que têm sido aplicadas em diversos domínios. 

É possível propor um encadeamento metodológico ajustado a conceitos de planeamento 

estratégicos, e que poderá ser útil enquanto estrutura geral, adaptável aos processos específicos de 

cada cidade no desenvolvimento do seu plano estratégico. 

Consideram-se assim duas fases fundamentais para a metodologia de concretização do plano: 

1. A fase da Formulação, que corresponde à sua concepção e elaboração e que se sub-divide em 

duas etapas:  

1. Diagnóstico e identificação de objectivos 

2. Modelo de intervenção 

2. A fase de Formalização, correspondente à implementação, representada na figura 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 - Formulação e formalização do plano 

Fonte: Adaptado de Partidário, 1999. 
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3.5.1 Linhas Directivas do Planeamento Estratégico 

3.5.1.1 Directrizes, Objectivos, e Vectores Estratégicos 

Podemos estruturar as linhas directivas do planeamento estratégico, ou seja os seus alicerces e 

bases conceptuais em três âmbitos: Directrizes, Objectivos e Vectores estratégicos. No presente ponto 

abordaremos cada um deles. 

A) Directrizes 

Podemos enunciar como principais directrizes do planeamento estratégico: 

Integração- É uma concepção e técnica de planeamento que integra as vertentes económica, 

social, cultural, urbanística e ambiental. Tradicionalmente, distinguia-se o planeamento urbanístico e 

territorial do planeamento económico e social. Ora o planeamento estratégico integra e abarca de 

forma coordenada as diversas componentes. 

Flexibilidade- Surge em oposição ao planeamento clássico, racionalista, finalista, normativista, 

rígido, e em particular ao planeamento urbanístico funcionalista. 

Caracteriza-se pela sua adaptabilidade às especificidades das situações e à evolução dos 

contextos de elaboração e aplicação, preconizando instrumentos de gestão territorial flexíveis e 

moldáveis à realidade. 

Selectividade- A estratégia implica realização de escolhas, selecção e hierarquização. No 

quadro de uma previsão integrada, selecciona as acções indutoras de mudança, afastando as 

acessórias. É uma metodologia de selectividade e hierarquização das acções a realizar. Face à 

escassez dos recursos, mormente os financeiros, há que definir os investimentos e prioridades 

estratégicas, indutoras das mudanças que se visam alcançar. 

Participação- O planeamento estratégico é um processo de participação, de diálogo, 

persuasão, concertação e contratualização. É imperativo um amplo consenso e o empenhamento dos 

actores responsáveis pela sua execução. 

Prospectiva- O planeamento estratégico é um processo de prospectiva de tendências, 

oportunidades e ameaças. Analisa os factores e os actores, indica objectivos desejáveis e viáveis e 

explicita os objectivos, estratégias, acções e recursos para os alcançar. 

Continuidade- O planeamento estratégico é um processo que exige continuidade. A elaboração 

do plano é apenas o momento de definição de objectivos, estratégias e acções a realizar. Assim, mais 

importante do que a elaboração do plano é a sua execução, que deverá ser participada, flexível, 

monitorizada e avaliada, aberta às adaptações que a realidade externa exija. O planeamento 

estratégico é concebido numa perspectiva de continuidade e de longo prazo, e toma em conta a 

envolvente dos sistemas no sentido de definir as oportunidades e ameaças que dela resultam.38 

                                                 
38 O planeamento estratégico territorial é um processo de acção e decisão que compreende: a construção de uma visão de futuro, 

prospectiva, com definição dos objectivos e metas desejáveis e possíveis e as linhas estratégicas para o desenvolvimento, qualificação 

e competitividade duma cidade ou região; a participação, empenho e mobilização dos actores urbanos e territoriais na elaboração e 

execução do projecto de desenvolvimento; a selecção dos projectos e acções-chave através dos quais se obtém a evolução da cidade 

ou região da situação de partida para o estádio ambicionado. 
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Liderança- De molde a assegurar o êxito de um processo de acção estratégica, mostra-se 

necessário garantir a liderança empenhada e afirmativa dos responsáveis máximos, presidente da 

câmara ou da região, e uma profícua cooperação público-privada, traduzida na contratualização para 

a realização ou gestão de projectos e acções nucleares da estratégia definida. 

B) Objectivos  

Mostra-se também útil apontar os grandes objectivos visados pelo planeamento estratégico. 

Esses objectivos estratégicos deverão estruturar as medidas e acções concretas a ponderar durante a 

fase de formulação do plano estratégico. 

Podem ser definidos três grandes objectivos estratégicos, desdobráveis em diversos sub-

objectivos: 

1. Melhoria da qualidade do meio urbano, do ponto de vista de: 

 Eficiência económica e competitividade empresarial; 

 Qualidade de vida, integração e equidade social; 

 Qualidade ambiental e patrimonial; 

2. Eficiência institucional, do ponto de vista de: 

 Modernização das estruturas decisórias 

 Reforço da descentralização  

3. Democracia local, numa óptica de: 

Desenvolvimento sustentado que não se limite a criar melhores condições para as gerações 

futuras, mas que leve simultaneamente em conta a necessidade de melhorar a qualidade do meio 

urbano, sobretudo no que se refere aos grupos e áreas da cidade mais vulneráveis. 

C) Vectores Estratégicos 

O planeamento estratégico constitui um novo paradigma cultural introdutor de quatro grandes 

virtudes inovadoras, que se assumem como verdadeiros vectores estratégicos no âmbito do processo 

de planeamento, os chamados 4 P‟s: Previsão, Positivismo, Pragmatismo e Participação. 

1. A Previsão  

No contexto português verifica-se uma grande tendência para a falta de previsão, visível na 

improvisação, no casuísmo e no imediatismo.  

Tais características constituem fortes obstáculos à competitividade da nossa economia e ao 

bem-estar da sociedade, bem como a um desenvolvimento rápido e qualificado do país. 

Como processo que se baseia na previsão prospectiva, o planeamento estratégico pode 

contribuir para uma cultura de previsão que permita pensar e projectar a prazo, antecipar 

oportunidades e riscos. 

No desenvolvimento urbano e no desenho das cidades, a ausência de previsão tem tido graves 

consequências no funcionamento e na qualificação dos espaços urbanos. 
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Ora, o planeamento estratégico é fundamentalmente prospectiva e previsão. Trata da 

construção da cidade no presente, mas com uma visão de futuro. Daí que ele possa contribuir, 

decisivamente para a inflexão das mentalidades e dos processos de trabalho dos autarcas, técnicos e 

gestores. 

2. O positivismo 

O planeamento estratégico traça um diagnóstico no qual se apontam os aspectos negativos e 

positivos dos sistemas, ou seja os pontos fortes, os fracos e as tendências de evolução. Mas como 

metodologia de acção, o planeamento estratégico coloca a tónica nas potencialidades e 

oportunidades de mudança, sendo as debilidades e ameaças devidamente consideradas para serem 

corrigidas e não para frustrarem os processos de mudança. O positivismo é portanto um vector 

estratégico de peso desta abordagem de planeamento. 

3. O pragmatismo 

O planeamento estratégico embora defina metas estratégicas e advogue a utopia, e aquilo que 

deveria ser feito, afirma o primado do pragmatismo, ou seja aquilo que é viável e exequível fazer, 

ainda que numa perspectiva processual e de mudança. 

4. A participação 

O nosso País apresenta uma administração sectorizada, uma grande descoordenação 

interdepartamental e um grande défice de relacionamento público-privado. 

Nesta medida, o planeamento estratégico vem prestar um contributo para a democratização e 

abertura da administração, baseando a sua filosofia no relacionamento com os agentes sociais, 

culturais, económicos e urbanos. Ajuda a criar e sedimentar uma cultura de diálogo, concertação e 

contratualização, constituindo um relevante contributo para uma cultura de sociedade aberta, numa 

época em que os cidadãos e as organizações exigem mais participação e transparência em domínios 

vitais da vivência individual e colectiva. 

A participação constitui um meio de mobilização das comunidades, dos actores, do 

desenvolvimento, e uma garantia reforçada da concretização dos projectos e acções propostos, 

conduzindo igualmente à legitimação pública das propostas e dos processos de planeamento 

conduzidos pelas administrações. 

3.5.2 Vertentes e abordagens metodológicas fundamentais nos processos de planeamento 

O processo de planeamento, quer do ponto de vista racionalista, quer estratégico, assume-se 

como um processo bastante complexo em que interagem diversas fases, normas, políticas, estratégias, 

direitos, processos, interesses e relações entre entidades de diversas naturezas. O processo de 

planeamento contém vertentes fundamentais que coexistem e se interpenetram em interacção 

dinâmica: 

 A vertente decisional, 

 A vertente técnica e  

 A vertente de desenho de imagem 
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A vertente decisional é a que se relaciona com o processo de tomada de decisão, envolvendo a 

definição de mecanismos e meios para culminar na formação de planos, estratégias e decisões em 

planeamento. Entre as várias actividades englobadas nesta vertente destaca-se a identificação e 

adjudicação de estudos e diagnósticos técnicos, a definição de políticas relevantes, a articulação de 

objectivos, a participação na formulação de alternativas de planeamento e a selecção de alternativas 

preferenciais para decisão. 

Na vertente técnica incluem-se diversos serviços e processos de apoio à tomada de decisão, 

nomeadamente, trabalhos de inventário e análise de dados biofísicos, análises de engenharia 

geotécnica ou hidráulica, avaliação dos impactes das propostas de planeamento, em suma, todas as 

actividades técnicas envolvidas e imprescindíveis para o processo de planeamento. 

No que concerne à vertente de desenho de imagem esta respeita à configuração visual dos 

usos, das características biofísicas e das infra-estruturas que serão construídas ou alteradas em função 

das decisões tomadas. O desenho pode requerer estudos técnicos adicionais ou a análise técnica de 

diversos tipos de questões. 

Cumpre referir que o peso e as inter-relações entre estas vertentes são moldadas e influenciadas 

pela abordagem metodológica de planeamento que se postula. Existe uma grande diversidade de 

procedimentos metodológicos no planeamento, que são marcados pelas duas abordagens distintas e 

fundamentais: a racionalista e a estratégica. 

Na abordagem racionalista, o planeamento é encarado como um conjunto de actividades 

organizadas e estruturadas no tempo, assumindo dois objectivos fundamentais: a produção de um 

plano e a sua concretização. 

O processo de produção de um plano segue uma sequência rígida de acções, culminando na 

produção de uma imagem do território que se pretende alcançar num horizonte futuro. Esta imagem é 

traduzida numa planta de ordenamento, apoiada num regulamento administrativo que regula as 

acções permitidas e as proibidas no âmbito territorial do plano, e durante o seu período de vigência, 

após o que entrará em vigor um novo plano e um novo modelo e imagem do território para um novo 

período.  

Como se referiu anteriormente, uma das desvantagens do modelo racionalista de planeamento 

é a sua natureza rígida e a dificuldade em se adaptar a alterações de conjuntura económica, política, 

social ou ecológica, o que leva à sua rápida desactualização. A abordagem racionalista assume uma 

incapacidade intrínseca de lidar com situações de incerteza, mas assume como vantagem a 

capacidade de resposta célere a solicitações sobre as disponibilidades de desenvolvimento do 

território. 

Flexibilidade e adaptabilidade à mudança 

De forma oposta ao planeamento racionalista, o planeamento estratégico é essencialmente 

marcado pela flexibilidade e adaptabilidade a contextos de mudança e incerteza (figura 3.9) O 

objectivo postulado não é a produção de um plano, mas sim a identificação e caracterização de 

estratégias de desenvolvimento mais favoráveis e as medidas e acções para operacionalizar essas 

estratégias. A abordagem estratégica baseia-se na definição de cenários que enquadram as 

estratégias de desenvolvimento. Se o cenário se alterar relativamente às expectativas iniciais, a 

abordagem de planeamento permitirá rever as estratégias definidas anteriormente e produzir novas 

estratégias adaptadas à nova conjuntura. O resultado final não é um plano enquanto imagem, como 
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sucede na abordagem racionalista, mas sim um plano enquanto conjunto de estratégias, sem prejuízo 

de lhe ser dada uma interpretação espacial. 

O planeamento estratégico apresenta assim como vantagem, a flexibilidade à mudança e a 

capacidade de responder a alterações de conjuntura ao longo do processo de planeamento. Possui 

como desvantagem a ausência de regulamentos administrativos, que determinem e identifiquem de 

forma expressa o que os gestores e utilizadores do território podem fazer. 

 

Figura 3.9 - A flexibilidade do Planeamento Estratégico 

Fonte: DGOTDU, 2005 

Numa lógica de “brainstorming”, infra se apresenta representação das palavras-chave no 

âmbito do planeamento estratégico territorial. (figura 3.10) 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO TERRITORIAL - PALAVRAS -CHAVE 

 

ACTORES / PARCEIROS 

 

VISÃO 

PARTICIPAÇÃO LIDERANÇA 

PARTENARIADO INCERTEZA 

PARCERIA TENDÊNCIAS 

CONCERTAÇÃO PROSPECTIVA 

CONTRATUALIZAÇÃO PRIORIDADES 

IDENTIDADE PROJECTOS 

GLOBALIZAÇÃO POTENCIALIDADES /DEBILIDADES 

COMPETITIVIDADE OPORTUNIDADES / AMEAÇAS 

COOPERAÇÃO PÚBLICO-PRIVADO DECISÃO 

FLEXIBILIDADE CONTINUIDADE  

MUDANÇA ACÇÃO 

PROCESSO  

 

Figura 3.10 - Planeamento estratégico territorial - Palavras-chave 

Fonte: Ferreira, 2005. 
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3.6 FASES DO PROCESSO DE PLANEAMENTO 

O processo de planeamento assenta numa metodologia pré-definida (figura 3.11), composta 

por várias etapas ou fases com objectivos distintos. A relevância conferida a cada fase ou actividade 

de planeamento, quer em termos temporais, quer relativamente aos recursos afectados e da relevância 

dos seus resultados para a decisão varia consoante a abordagem conceptual de planeamento 

preconizada. 

 

Figura 3.11 - Processos de planeamento estratégico 

Fonte: Adaptado de DGOTDU, 1996 

Na abordagem racionalista é conferido maior ênfase ao diagnóstico exaustivo da situação 

actual e ao desenho e imagem do plano. Numa abordagem de cariz estratégico é dada maior 

relevância ao procedimento em si, aos momentos de participação pública, e aos actores sociais, bem 

como à definição de núcleos de estratégias orientadoras do futuro do território, em detrimento de uma 

única solução estática. 

A despeito da abordagem adoptada, existem sempre actividades fundamentais em 

planeamento, cujo desenvolvimento e organização sequencial e metodológica determinam o processo 

de planeamento. A diferença entre os processos de planeamento revela-se na ordem sequencial 

dessas actividades ao longo do tempo, na retroacção e reciprocidade entre as mesmas e na existência 

de outras actividades intermédias que particularizam dada abordagem de planeamento. 
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Assim esquematicamente, podemos representar as fases do planeamento (figura 3.12): 

Formulação de objectivos 

 

Inventário da situação existente 

 

Análise e diagnóstico 

 

Geração e avaliação de alternativas 

 

Decisão 

 

Monitorização 

 

Revisão 

 

Figura 3.12 - Fases do Processo de Planeamento 

Fonte: Partidário, 1999. 

Importa também efectuar uma breve abordagem ao conteúdo, peso e significância das fases do 

processo de planeamento, consoante a abordagem conceptual preconizada:  

1. Formulação de objectivos 

O primeiro e essencial passo de qualquer processo de planeamento corresponde à identificação 

e enunciação de objectivos de política e de planeamento, porquanto tal se mostra determinante do 

sucesso do planeamento a desenvolver. 

Os objectivos constituem as linhas orientadoras das opções políticas e das acções de 

planeamento, pois identificam as metas a atingir. Podemos distinguir entre objectivos gerais, 

específicos, prioritários e secundários. 

A formulação de objectivos assume um cariz eminentemente político, cabendo a sua 

identificação aos entes públicos e políticos responsáveis pelo planeamento. Neste âmbito, há sempre 

referenciação a instrumentos de gestão territorial de cariz mais genérico, conformadores e 

orientadores, quer de política de ordenamento, quer de políticas sectoriais, como o PNPOT, PROT, 

Planos sectoriais, etc. 

A formulação de objectivos não é uma actividade estática e rígida, embora possam existir 

diferenças consoante as abordagens metodológicas adoptadas. De uma forma geral, os objectivos 
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enunciados no início de um processo de planeamento podem e devem ser revistos, e aferida e 

verificada a sua relevância sempre que existam alterações de conjuntura política ou económica 

indutora de novas exigências de resposta por parte do território e do sistema de planeamento. 

2. Inventário da situação existente, identificação dos problemas, potencialidades e conflitos 

Nesta fase procede-se a operações de recolha de dados sobre a situação existente. O processo 

de planeamento deve ser acompanhado de um programa de controlo, ou de monitorização, da 

situação do território que indique em cada momento quais são as principais características, 

problemas, potencialidades e conflitos do mesmo. O conhecimento actual do território deve estar 

associado a um programa de monitorização contínuo que garanta a recolha sistemática de dados 

sobre o território, não devendo ser feito apenas de forma pontual e antes de fazer sugestões sobre o 

modo como deve prosseguir o planeamento, o que acontece habitualmente no nosso sistema de 

planeamento. Na prática, esta situação ocorre no nosso sistema de planeamento porquanto não existe 

uma contínua avaliação de dados e resultados. 

O procedimento relativamente a esta fase também varia consoante a metodologia de 

planeamento adoptada. Na abordagem racionalista procede-se a inventários exaustivos de elementos 

caracterizadores do território, das actividades e dos usos do solo, e das demais variáveis de 

planeamento. Já na abordagem estratégica procede-se primeiro à identificação e sistematização dos 

problemas existentes, das potencialidades e dos conflitos e só então se procede ao inventário dos 

respectivos elementos caracterizadores que irão permitir o diagnóstico desses problemas, 

potencialidades e conflitos. 

3. Análise e diagnóstico 

Nesta fase recorre-se ao tratamento e interpretação de dados recolhidos no inventário e 

utilizam-se técnicas específicas. 

Neste domínio há que garantir uma abordagem multidisciplinar, marcada pelas inter-relações 

estabelecidas entre as diversas áreas intervenientes no planeamento, e pela integração das conclusões 

dos membros das equipas. Mostra-se essencial garantir que as diversas áreas presentes, são 

concertadas por profissionais tecnicamente preparados, mas também que estes interajam na 

interpretação dos problemas, dos conflitos e das potencialidades e venham a produzir propostas de 

acção em planeamento de forma integrada. 

No decurso desta fase, um aspecto igualmente fundamental é a garantia de participação dos 

diversos actores sociais. A sociedade civil, representada pelos cidadãos e pelas associações 

representativas, e outras organizações e instituições assumem um papel basilar na interpretação das 

disfunções territoriais e ambientais. 

No ordenamento territorial, a situação existente é sempre o resultado de um processo histórico, 

pelo que se mostra bastante relevante atender à história do território, evolução demográfica, políticas 

adoptadas, etc. 

O passado histórico é revelador de tendências que, cruzadas com as políticas actuais, 

perspectivas conjunturais e objectivos de desenvolvimento ajudam a fazer o prognóstico do 

desenvolvimento futuro. 
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4. Geração e avaliação de alternativas 

O planeamento é um sistema complexo e deve ser um processo participado pelos diversos 

actores sociais intervenientes. As abordagens sobre o território e o seu futuro são múltiplas e diversas, 

pelo que se mostra difícil a propositura de soluções que satisfaçam de igual forma todos os interesses 

presentes. 

Mostra-se por isso essencial a existência de um processo participado que através de técnicas 

adequadas procure a articulação e compatibilização de soluções de compromisso que correspondam 

aos objectivos inicialmente enunciados, harmonizando os interesses conflituantes em presença. 

O estabelecimento de opções de planeamento decorre da análise e diagnóstico dos problemas, 

potencialidades e conflitos, identificando-se as formas possíveis e relevantes de solucionar tais 

problemas, optimizando as potencialidades e resolvendo os conflitos. 

Também nesta fase as abordagens de planeamento adoptam posturas diferentes em relação à 

geração e avaliação de alternativas. 

Nas abordagens racionalistas, as alternativas de planeamento na maioria dos casos não são 

objectivamente enunciadas, enquanto que na abordagem estratégica as alternativas constituem o 

cerne de toda a decisão em planeamento. 

Essas alternativas são avaliadas segundo critérios relevantes e recorrendo a métodos 

sistemáticos. A avaliação é crucial na decisão das melhores alternativas, porque frequentemente a 

melhor solução é a que resulta em fase posterior, da combinação de melhores soluções encontradas 

em diferentes alternativas. 

5. Decisão sobre a proposta 

Esta fase prende-se com o assumir de um cenário, de uma orientação ou de uma imagem de 

planeamento para um determinado horizonte temporal. Desse cenário constarão todos os elementos 

fundamentais a decisões posteriores para a concretização do plano (abordagem racionalista) ou das 

estratégias de planeamento (abordagem estratégica), designadamente as medidas e acções a 

desencadear, a prioritarização dessas medidas e acções, a sua sequência temporal, os recursos a 

afectar, as responsabilidades da sua concretização e os requisitos para o seu acompanhamento e 

monitorização. 

Também aqui se denota a diferença das abordagens metodológicas no planeamento. 

No planeamento de índole racionalista, as soluções finais são mais rígidas e vertidas numa 

imagem do que se espera que venha a ocorrer no território no horizonte temporal de vigência de 

decisão, e do plano. No caso racionalista, o sistema de planeamento possui poucos mecanismos para 

modificar e adaptar a solução final a alterações de conjuntura que venham modificar as premissas 

iniciais sobre as quais se tomou a decisão final. Muitas vezes sucede que o plano corporizando a 

solução final adoptada pode deixar de ser efectivamente cumprido por já não corresponder à 

realidade do território e do seu sistema social e económico. 

Na abordagem estratégica, a solução final não adopta a figura de plano formal enquanto 

regulamento administrativo como sucede na óptica racionalista. Nesta vertente garante-se a 

flexibilidade do poder decisional, através de um enunciado de um conjunto de estratégias 
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directamente ligadas às premissas que lhe deram origem. A sua capacidade de modificação e 

adaptação às mudanças de conjuntura que alteram as condições políticas, sociais e económicas é 

muito maior. O resultado final de proposta de planeamento é um conjunto de directrizes de acção, 

temporal e espacialmente programadas e não um plano fixo incorporado num regulamento 

administrativo. 

6. Monitorização 

Após a tomada de decisão, a solução de plano ou as estratégias de planeamento são 

concretizadas através de medidas e acções. Os resultados dessa concretização nem sempre 

correspondem aos esperados, existindo subjacente um contexto de incerteza associado à 

concretização das soluções de planeamento. Tal incerteza advém da resposta do sistema territorial, 

nas suas vertentes sociais, culturais, económicas ou ecológicas às novas medidas e acções adoptadas. 

É essencial garantir um programa de monitorização do sistema territorial, visando o 

acompanhamento contínuo do processo de planeamento. As variáveis de um programa de 

monitorização deste tipo poderão constituir indicadores cruciais para detecção de alterações no 

sistema que não eram previstas e que vão, elas mesmas, determinar modificações nas premissas 

inicias do processo de planeamento. 

7.Revisão 

A revisão constitui uma fase final ou quase uma fase de reinício do processo de planeamento. 

Nesta fase preceituam-se as acções necessárias para aferir dos resultados da anterior experiência de 

planeamento e também quais as novas prioridades que se colocam ao planeamento. 

Na abordagem estratégica, a fase de revisão acompanha a monitorização do território, visando 

rever de forma sistemática e adaptativa, as modificações que se vão detectando no território e que 

requerem abordagens estratégicas diferenciadas. 

Aproximando-se o limite de vigência de um plano, na abordagem racionalista é necessário 

desencadear estudos que avaliem as soluções constantes do plano anteriormente vigente e se reveja a 

viabilidade e relevância dessas soluções. O objectivo primordial da revisão na abordagem 

racionalista, é assim questionar se, face às alterações ocorridas relativamente ao cenário de 

planeamento inicial, será necessário rever as políticas e as soluções de planeamento anteriormente 

preconizadas e quais os estudos a desencadear para a formulação de um novo plano, visando uma 

nova imagem para o futuro desenvolvimento territorial. 

Na fase de revisão mostra-se igualmente essencial a participação da sociedade civil e 

institucional, de molde a poder reflectir o resultado das políticas anteriormente adoptadas, indicando o 

cerne dos problemas e contribuindo para a identificação das soluções ou linhas alternativas do 

planeamento a prosseguir.  

3.7 ORIGENS E EVOLUÇÃO CONTEXTUAL DO PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

A origem do conceito e dos alicerces do pensamento estratégico encontram-se relacionados 

com as actividades militares e bélicas, nas quais se define estratégia como «a arte de planificar e 

dirigir os grandes movimentos e as operações de guerra». 
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Sun Tzu escreveu há mais de 2300 anos a obra «A Arte da Guerra», que se assume como o 

primeiro documento conhecido que sistematiza método de pensamento estratégico no comando dos 

exércitos, conjunto de orientações para os líderes militares definirem e hierarquizarem as actuações 

que lhes permitam conduzir os seus homens e exércitos da forma mais eficaz para ganharem 

vantagem sobre os inimigos e vencê-los. (Ferreira, 2005). 

Com a evolução civilizacional, a complexificação dos mercados e o aumento da concorrência e 

as rápidas mutações económico-sociais, o planeamento estratégico deteve uma aplicação à lógica 

empresarial, aí definindo novos contornos e metodologias. 

3.7.1 Experiências pioneiras 

No que concerne ao planeamento estratégico territorial, este teve as suas primeiras aplicações 

práticas na década de 80, nos Estados Unidos da América (quadro 3.8). A experiência pioneira teve 

lugar em 1981, em São Francisco, promovida pelos empresários preocupados com a crise financeira 

da cidade. Inicialmente por iniciativa própria, depois em articulação com o município, recorreram às 

técnicas do planeamento estratégico empresarial na gestão das transformações urbanas, espaciais e 

funcionais, e na construção de infra-estruturas e equipamentos passíveis de relançar o 

desenvolvimento económico da cidade (Partidário, 1999). 

Seguiram-se as cidades de Saint Louis e Pasadena, na Califórnia em 1984, Filadélfia na 

Pensilvânia e diversas outras cidades americanas. Em meados de 80, mais de 20 cidades americanas 

tinham recorrido ao planeamento estratégico. 

A razão e a oportunidade do recurso a esta nova metodologia do planeamento prendeu-se com 

a crise fiscal que atingiu as finanças das aglomerações urbanas e as profundas mudanças sentidas nos 

processos produtivos e na base económica das cidades. Por outro lado, a escassez premente dos 

recursos e as fortes pressões urbanísticas, aliadas ao desenvolvimento das novas tecnologias e dos 

serviços obrigaram à introdução de novos métodos de pensar e planear a cidade. 

Quadro 3.8 - Experiências Pioneiras de planeamento estratégico 

Fonte: Partidário, 1999. 
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 São Francisco - 1981 

 Saint Louis - 1984 

 Miami - 1985 

 Filadélfia - 1987 
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 Roterdão/Amesterdão - 1986/87 
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 Lisboa - 1990/92 
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Em Portugal, no decurso de alguns processos de planeamento urbano, efectuaram-se com 

carácter introdutório, reflexões estratégicas sobre a evolução dos respectivos territórios e comunidades, 

nomeadamente, aquando da elaboração do PDM de Évora, em finais da década de 70. No entanto, 

essas reflexões foram bastante incipientes. 

Na Europa, a experiência pioneira de planeamento estratégico das cidades data de 1986, e 

pertence a Birmingham, tendo sido planeada e efectuada uma profunda reconversão urbanística e das 

infra-estruturas económicas da cidade, com o apoio de fundos europeus. 

Seguiram-se as cidades de Roterdão e Amesterdão, na Holanda. As experiências iniciadas na 

Itália não obtiveram sucesso, atenta a fraqueza das lideranças municipais. Já em Espanha, o 

planeamento estratégico desenvolveu-se e aprofundou-se de forma extremamente sólida. 

A metodologia estratégica foi levada até Espanha pela Consultora Arthur Andersen, que 

desenvolvera algumas experiências para as cidades americanas supra-referidas. Madrid foi a primeira 

intervenção de planeamento estratégico territorial na Europa dessa consultora, seguindo-se Barcelona 

com um cunho e percurso próprios, porquanto beneficiou da realização dos Jogos Olímpicos e de 

uma ambição dos gestores municipais para aproveitar este evento para a realização de profundas 

transformações de modernização urbana e desenvolveu o mais completo exercício de planeamento 

estratégico aplicado aos sistemas urbanos.39 

Este contexto originou uma segunda geração de planos estratégicos com maior maturidade 

metodológica e maior sofisticação dos instrumentos de análise, obrigando a reforçar a coordenação 

entre administrações públicas no que se refere à articulação dos planos estratégicos com os planos de 

ordenamento urbanísticos, como nos casos de Córdoba, Valência, Málaga e Vitória.40 

3.7.2 As primeiras intervenções estratégicas em Portugal 

Barcelona teve uma influência directa sobre a primeira experiência de planeamento estratégico 

territorial realizada entre nós em Lisboa entre 1990 e 1992. As referências técnicas e políticas que nos 

chegavam de Barcelona propiciaram em 1989, no decurso da campanha eleitoral de Jorge Sampaio 

à Câmara Municipal de Lisboa, um ensaio bem sucedido das metodologias de reflexão e acção 

estratégicas, com a participação de Jordi Borja, vereador do município de Barcelona e principal 

inspirador destas experiências. 

Com a vitória eleitoral de Jorge Sampaio e a integração na sua equipa de diversos técnicos que 

o apoiaram desencadeou-se institucionalmente o processo de planeamento estratégico de Lisboa, com 

a participação dos consultores catalães Manuel de Forn, e Joan Busquets.41 

                                                 
39 Guell refere que esta primeira geração de planos teve um enfoque acentuadamente desenvolvimentista, sustentado pelo ambiente 

de euforia dos finais dos anos 80. Posteriormente a crise económica (1992-95) após a experiência de Barcelona obrigou os gestores 

públicos a olharem mais para os recursos e factores endógenos das cidades e dos territórios envolventes. 

40 O movimento de planeamento estratégico em Espanha deu, em 1993, origem à criação do CIDEU- Centro Ibero-americano de 

Desarrollo Estrategico Urbano, visando organizar o suporte logístico e institucional para a transposição da experiência para os países 

da América latina. Neste domínio destacam-se as aplicações em Santiago do Chile, Rio de Janeiro, Cartagena das Índias, 

Montevideu, Bogotá e Havana. 

41 Manuel de Forn foi coordenador do I Plano Estratégico de Barcelona, e Joan Busquets, responsável pela gestão urbanística do 

município de Barcelona na década de 80. 
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A experiência desenvolvida em Lisboa foi marcada por três características peculiares: o relevante 

contributo para o processo de mudança política no município; a forte interligação com o planeamento 

urbanístico, e o impulso de participação que suscitou. 

Até então, a participação era inédita entre nós, e este processo de planeamento estratégico 

simbolizou e promoveu a abertura do município ao relacionamento com os agentes da cidade, tendo 

sido as questões urbanas colocadas de forma aberta em debate público. 

À experiência de Lisboa seguiu-se a de Évora. Esta cidade, em conjunto com Tarragona, 

Charleroi na Bélgica, Ravenna em Itália, Lamia e Thermi na Grécia, Roskilde na Dinamarca, Speyer na 

Alemanha e Zwolle na Holanda, criaram uma rede europeia inserida no Projecto Speyer, visando a 

elaboração de metodologias e um manual de planeamento estratégico para as cidades médias. 

3.7.3 O Programa de Consolidação do Sistema Urbano Nacional e Apoio à execução dos PDM 

(PROSIURB) 

O êxito e o impacto público das experiências vivenciadas em Lisboa e Évora levaram à criação 

do PROSIURB- Programa de Consolidação do Sistema Urbano Nacional e Apoio à execução dos 

PDM, no intuito de incentivar a elaboração de planos estratégicos para as principais cidades e eixos 

urbanos situados fora das áreas metropolitanas. Nesse âmbito, foram elaborados diversos planos 

estratégicos, mas a aplicabilidade prática dos mesmos e do próprio programa foi diminuta. 

Efectivamente, a despeito de ter contribuído para a difusão da nova metodologia de 

planeamento territorial, este processo constituiu também a sua simultânea descredibilização, 

porquanto na maior parte dos casos, a adesão dos municípios ao PROSIURB não assentou numa 

vontade e convicção reais, por parte dos dirigentes, de disporem de uma estratégia para os territórios, 

e visou essencialmente a obtenção de financiamentos. Foram raras as cidades que após o final do 

PROSIURB promoveram efectivamente o planeamento estratégico dos territórios. 

Após um promissor início do planeamento estratégico com a experiência de Lisboa e Évora, o 

PROSIURB constituiu um retrocesso na sua afirmação. 

Em 1998, o Plano de Desenvolvimento Económico e Social, da iniciativa do Ministério do 

Planeamento, dirigido por João Cravinho, constituiu o relançamento do planeamento estratégico entre 

nós, e a base para a experiência do planeamento estratégico regional em Lisboa e Vale do Tejo. 

Simultaneamente foi elaborado o Plano Estratégico da Região Oeste, promovido pela respectiva 

associação de municípios e balizado por um consultor internacional, aplicando a metodologia 

ortodoxa de planeamento estratégico territorial, mas descurando a participação pública. Não teve 

resultados práticos significativos. 

Entretanto, a aprovação da Lei de Bases da Política do Ordenamento do Território e do 

Urbanismo (LBPOTU), plasmou com alguma significância a reflexão estratégica. 

Em suma, como factores base da evolução do planeamento urbanístico clássico para o 

planeamento estratégico territorial podemos em súmula salientar a progressiva complexificação dos 

sistemas urbanos, a crise fiscal das grandes cidades, com particular acuidade a partir de meados da 

década de 70, implicando uma racionalização de despesas de funcionamento e selecção dos 

investimentos, a progressiva democratização das sociedades, trazendo exigências de participação 
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cívica, o ritmo e a amplitude das mutações sócio-económicas, exigindo respostas flexíveis e 

adaptáveis, de planeamento e de gestão e a competitividade entre cidades para proporcionar factores 

de atractividade dos investimentos, da criação de emprego e condições de satisfação dos habitantes. 

3.8 ENQUADRAMENTO E BALANÇO REFLEXIVO DA APLICAÇÃO DO PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO EM PORTUGAL 

Como supra-descrito, em Portugal, as primeiras iniciativas de aplicação do planeamento 

estratégico territorial foram implementadas em Lisboa e em Évora: na capital fruto de uma decisão 

política que culminou na apresentação de um documento em 1992; em Évora, na sequência do 

envolvimento da cidade no Projecto Speyer, ao abrigo do programa RECITE (Regiões e Cidades 

Europeias), cujo Plano viria a ser apresentado em 1994. 

A regulamentação da figura de Plano Estratégico ocorreu em 1994 no âmbito do PROSIURB – 

Programa de Consolidação do Sistema Urbano Nacional. Os objectivos específicos deste programa 

pretendiam o desenvolvimento de centros urbanos com um papel estratégico na organização do 

território nacional, dotando-os de equipamentos e de infra-estruturas de apoio ao seu dinamismo 

económico e social (quadros 3.9 e 3.10). 

Estas intervenções privilegiaram os centros urbanos de média dimensão, localizados fora das 

áreas metropolitanas, entregando aos municípios o papel nuclear na execução dos planos 

estratégicos. 

Quadro 3.9 - Objectivos estratégicos do PROSIURB 

Fonte: despacho nº 7/94 de 26.01 

 

A formalização deste programa verificou-se com a publicação dos Despachos do Ministério do 

Planeamento e da Administração do Território nº 6/94 e 7/94, de 26 de Janeiro. Para aceder aos 

fundos, o Despacho 6/94 impunha como condição de acesso a existência de um PDM e de um Plano 

Estratégico, que contemplasse as acções a desenvolver no âmbito dos diversos domínios de actuação 

previstos. O diploma obrigava a que a elaboração do plano estratégico fosse acompanhada por um 
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Gabinete de Cidade, integrado pelas entidades que a autarquia entendesse como as mais 

representativas e intervenientes na vivência e na dinâmica do centro urbano. 

Os termos para a elaboração dos planos estratégicos das cidades médias foram regulados pelo 

Despacho 7/94, onde se definiu o Plano como “um documento da responsabilidade municipal que 

visa definir um quadro coerente de intervenção que viabilize uma estratégia de desenvolvimento de 

médio e longo prazo”. O domínio de acções a executar abarcava projectos eminentemente materiais 

como construção de infra-estruturas básicas, equipamentos, acções de qualificação urbana, que 

deviam estar devidamente aprovados e consignados no plano de actividades municipal. Para a 

prossecução destas intenções, sugeria-se o recurso sistemático a situações de colaboração e de 

contratos entre diferentes instituições e agentes, sendo as condições de apoio às cidades médias 

expressas num contrato de cidade, celebrado a partir das propostas presentes nos planos. As 

finalidades eram louváveis, mas a sua aplicação e efectividade prática assumiu-se extremamente 

diminuta. 

Quadro 3.10 - Tipos de acções elegíveis por domínios de actuação do PROSIURB 

Fonte: Despacho 6/94, de 26.01 

 

3.8.1 Deficiências na aplicação das concepções estratégicas ao território 

Efectivamente, em Portugal, denotam-se diversas fragilidades e deficiências que dificultam a 

aplicação das concepções de planeamento estratégico de base territorial. Desde logo, podemos citar 

a escassa tradição de participação dos agentes privados no processo de planeamento. Participação 

em Portugal tem significado, sobretudo, a formulação de sugestões a jusante e à posteriori, e não um 

trabalho real de envolvimento dos privados. A falta de participação dos actores locais deve-se também 

à debilidade das suas competências e estruturas técnicas, na maioria dos casos incapazes de se 

afirmarem como verdadeiros dinamizadores de acções de desenvolvimento local e de assumirem a 

responsabilidade de executar ou de criar programas de investimentos nos territórios. Babo et al. 

(1997) subscrevem este pensamento, ao argumentarem que “o nosso país não possui uma tradição de 
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participação e de acção conjugada suficientemente consolidadas, que nos permitam obter um elevado 

grau de sucesso em projectos deste tipo”. 

Uma outra questão relacionada com a participação das esferas privadas prende-se com as 

motivações verdadeiramente envolvidas nas parcerias público/privado, podendo estar subjacentes a 

interesses mobiliários, fundiários, etc. Embora nos planos estratégicos elaborados ao abrigo do 

PROSIURB não se coloque a dúvida de Guerra (2002) sobre “qual o papel do Estado, se é um actor 

entre os demais actores”, porque chamou a si a direcção do processo, os poderes públicos também 

não podem demitir-se do papel de arbítrio e de fiscalização do cumprimento da legalidade. 

Uma outra dificuldade que tem colidido com a implementação do planeamento estratégico 

prende-se com a centralização do poder decisório que atribui à Administração (Central ou Local) a 

competência para conduzir as políticas de desenvolvimento, impedindo um maior envolvimento dos 

actores locais e uma maior celeridade na execução das medidas. De facto, a planificação estratégica 

requer uma certa inovação institucional e uma regulamentação jurídico-administrativa adequada para 

concretizar os seus pressupostos, e exige uma grande experiência por parte das administrações 

municipais na operacionalização de acções e de medidas concertadas e contratualizadas com os 

privados. 

O PROSIURB despoletou a implementação mais alargada destes planos, tendo contribuído para 

a sua institucionalização, e difundiu uma nova filosofia e metodologia de actuação, apoiada em 

princípios de desenvolvimento sustentado, de concertação e de descentralização (MAOT, 2000). 

Como foi notório, sobressaíram várias dissonâncias entre o processo de planeamento estratégico 

teórico e a prática imposta pela legislação que instituiu o PROSIURB, facto que poderá explicar-se 

parcialmente pelo carácter ainda recente deste instrumento em Portugal. Por isso, os planos 

estratégicos elaborados ao abrigo deste Programa enfermaram de vários problemas, porquanto: 

a) A iniciativa de elaborar e de pôr em prática um plano estratégico não resultou de uma 

motivação interna, mas da existência de um programa de investimentos que, para ser atingível, 

obrigava à execução daquele plano; 

b) Os municípios foram os destinatários quase exclusivos dos financiamentos, afastando outras 

entidades e limitando a participação dos actores locais; 

c) A urgência revelada pelas autarquias em candidatar-se ao PROSIURB, fez com que os planos 

fossem elaborados em períodos demasiado curtos, para permitirem uma adequada e verídica 

auscultação e participação dos actores privados; 

d) Na maioria dos casos, não houve projectos de cidades, mas sim acções focalizadas, pontuais, 

isoladas, sem que tenha existido uma articulação entre si; 

e) Os planos estratégicos foram confinados a verbas relativamente diminutas; 

f) A legislação de suporte foi uma espécie de molde geral que se aplicou a todas as cidades, pelo 

que, no final, se obtiveram documentos muito idênticos e despidos de funcionalidade prática; 

g) A legislação colocou o acento tónico na competitividade interurbana e na afirmação exterior, 

escamoteando a coesão social e a sustentabilidade dos recursos; 
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h) O diploma previa o desaparecimento legal dos Gabinetes de Cidade após a aprovação dos 

planos, o que constituiu um forte revés à metodologia do planeamento estratégico onde aquele 

órgão detinha um papel central na participação e discussão dos objectivos estratégicos, na 

concertação das medidas e no acompanhamento da sua formalização. 

3.9 CONCLUSÕES ACERCA DO PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

De tudo o acima exposto, podemos traçar uma distinção conceptual entre o planeamento 

tradicional, e o planeamento estratégico.  

Como supra-descrito, foi a falência do planeamento tradicional sentida a partir dos anos 70, 

que possibilitou a emergência de um novo paradigma de planeamento, que progressivamente se tem 

vindo a afirmar no contexto do ordenamento do território. 

O planeamento tradicional preconiza uma visão excessivamente racional e rígida, 

matematizando os fenómenos sociais, e menosprezando a complexidade da experiência social. 

A visão racionalista do planeamento tradicional implica a desvalorização da dimensão político-

social, não tendo em conta as decisões dos actores sociais. 

Consequentemente, a crise sentida nos dogmas do planeamento tradicional, é acompanhada 

pelo surgimento de diversas teorias, impondo um pensamento voltado para a complexidade, tentando 

ultrapassar as limitações encontradas no paradigma racionalista de planeamento, emancipando a 

emergência de um novo arquétipo de planeamento estratégico. 

À descrença numa previsão assente no prolongamento de relações e tendências, substituiu-se 

uma ideia de indeterminação, da existência de um leque de possíveis caminhos, dependentes das 

escolhas dos indivíduos e de grupos. A previsão dá lugar à prospectiva. Planear deixa de ser o dobrar 

de uma tendência, o reencaminhamento rumo a um alvo desejável, mas antes o favorecimento de um 

entre os muitos futuros possíveis, dependentes da estratégia dos actores. 

O planeamento estratégico urbano, visando desenvolver os territórios de forma sistémica, 

integrada e pró-activa vem complementar o planeamento urbano tradicional, uma vez que os planos 

urbanísticos continuam a fornecer, fundamentalmente, o quadro legal para a localização e uso do 

solo urbano ou urbanizável, enquanto que a finalidade última do planeamento estratégico é alcançar 

uma maior competitividade económica e uma melhor qualidade de vida pela definição de estratégias 

adequadas a um território. Este tipo de planeamento, ao almejar verdadeiros modelos de 

desenvolvimento, ultrapassa a dimensão linear do planeamento físico e ao considerar como variável, a 

complexidade sócio-económica e política, minimiza as contradições e as fracturas operativas do 

planeamento sectorial, fornecendo um quadro de acção para o planeamento físico (Faludi 2000) e a 

orientação das acções que procedem de uma estratégia global de desenvolvimento (Bryson 1999).  

O planeamento estratégico é assim apresentado como um instrumento capaz de enfrentar os 

desafios contemporâneos da globalização e da pós-modernidade, porquanto está mais orientado para 

a acção do que para o controlo, postulando uma atitude pró-activa; propõe uma abordagem 

negociada, participada, colaborativa e mobilizadora, de carácter mais amplo e diversificado com 

ênfase no processo de construção de consensos, envolvendo tentativas deliberadas para envolver os 

actores-chave na articulação e implementação de políticas, o reconhecimento do interesse legítimo de 
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um vasto conjunto de stakeholders, cada um deles com a sua própria base de poder e orientação 

estratégica distintiva (Lloyd 2000). 

Efectivamente, o planeamento estratégico: 

 Reconhece a importância do diálogo para construir o consenso, em vez de exacerbar conflitos, 

conferindo ênfase à coordenação entre diferentes actores, bem como à capacidade de 

aproveitar e construir a capacidade institucional. (Sandercock 1998); 

 Propõe uma abordagem holística, multissectorial e integrada, coordenada e articulada (Healey 

1995; Doherty e Horne 2002); 

 Defende análises prospectivas e de reavaliação constante e interactiva (Poister e Streib 1997; 

Ascher 1996) – enquadrando a cidade através da análise dos contextos interno e externo, 

adoptando um comportamento competitivo; 

 Não é legalmente compulsivo, mas sim indicativo e informal preconizando um "projecto de 

cidade"; O planeamento é visto como um processo de tomada de decisões, por isso, o plano 

estratégico é indicativo e serve como um quadro de referência para negociações em interacções 

contínuas (Faludi 2000), contendo as decisões que funcionam como um quadro de acção para 

os decisores operacionais. 

 Detém carácter selectivo (Bryson 1999), centrando-se na resolução dos problemas prioritários e 

valorizando as especificidades de cada território, que são definidos e discutidos conjuntamente 

por uma pluralidade de actores económicos e sociais. Como tal, baseia-se em procedimentos 

de negociação, visando encontrar compromissos entre interesses divergentes (Ascher 1996). 

 Busca um equilíbrio entre componentes racionais e exercícios conduzidos pela vontade e 

intuição. 

Em suma, o planeamento estratégico urbano é um processo:  

Sistémico (interactivo e contínuo), orientado para o processo em vez de ser orientado para os 

resultados – o "planeamento enquanto processo" – por isso, exige a organização de um sistema 

eficiente de acompanhamento e monitorização;  

Flexível (adaptado a cada situação) e contingente, requerendo uma reacção rápida às 

dificuldades e oportunidades que forem surgindo dada a imprevisibilidade do ambiente externo. 

Neste sentido o planeamento converte-se em programação ( Mantysalo 2000). Num ambiente 

hostil, as fases de planeamento e implementação são integradas num único processo (Rider 1999). 

Deste modo, relacionando o planeamento estratégico e a implementação de forma efectiva produz-se 

a gestão estratégica (Bryson 1999). A gestão estratégica refere-se a um processo mais amplo e 

englobante, numa base contínua, que inclui a implementação de estratégias e a avaliação do 

desempenho, bem como a monitorização de tendências e a identificação das questões emergentes 

que requerem respostas estratégicas num ambiente desordenado e em mudança rápida.  

Neste sentido, o planeamento e a gestão estratégica entendem-se como práticas indivisíveis de 

um mesmo processo de construção de políticas de alcance integrador e transversal, de carácter 

participativo e de enfoque estratégico, onde os planos sejam desenvolvidos e actualizados 
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periodicamente. O planeamento assume, assim, uma orientação activa com vista ao desenvolvimento 

do território, onde a elaboração do plano é somente uma fase do ciclo estratégico que engloba 

também as actividades de implementação, de acompanhamento e de avaliação. 

Para tal são imperativas a presença das seguintes condições: aprendizagem e descobertas 

reflexivas de todos os actores; liderança política apoiante e dinâmica; inovação de carácter 

organizacional, ultrapassando os princípios burocráticos baseados na uniformidade, hierarquia e 

funcionalismo, descentralizando competências (geograficamente e funcionalmente), envolvendo outras 

organizações locais e valorizando as questões imateriais; instituindo soluções de parceria entre actores 

públicos e privados. 

Na prática, o processo de planeamento estratégico varia amplamente. Desde um processo 

perfeitamente estruturado, envolvendo numerosas comissões apoiadas por um trabalho de apoio 

técnico substancial, desenvolvido faseadamente durante vários meses ou ultrapassando um ano (a 

abordagem mais defendida). Outras vezes, os planos estratégicos com sucesso são menos complexos, 

resultando de algumas reuniões levadas a cabo em poucas semanas. O alcance do processo também 

varia: desde planos estratégicos para toda a cidade ou para eixos urbanos. 

Além disso, o processo de planeamento estratégico tanto pode ser amplamente participado, 

envolvendo actores de diferentes áreas, de diferentes níveis, internos ou externos, como ser formulado 

por uma equipa de topo restrita, solicitando ou não contributos externos. Normalmente uma menor 

participação justifica-se nos locais onde tenham sido desenvolvidos processos de planeamento 

estratégico anteriores com um cariz mais plural e englobante, e esteja cimentada uma cultura que 

favoreça a comunicação. 

Assim, a metodologia de planeamento estratégico deverá ser: ecléctica – adaptando de forma 

coerente as melhores características das várias metodologias; contingente – deve ser adaptada ao 

contexto ou situação específica de cada lugar (Poister e Streib 1997); haver interacção entre o 

processo analítico (formulação de decisões) e o processo decisório (tomada de decisões); combinar 

soluções de natureza cooperativa com soluções regulamentares ou jurídicas.42  

Em síntese, o planeamento estratégico pode entender-se como um processo sistémico, 

prospectivo, participado, negociado, contínuo e flexível, capaz de gerir oportunidades e mudanças, de 

contrariar estrangulamentos e fragilidades, com vista a tirar partido das potencialidades existentes, 

assumindo um papel mais interventivo e pró-activo perante a realidade. Sendo concebido como um 

instrumento de ajuda à tomada de decisões, é um processo de inovação e mudança que, ao introduzir 

novos participantes, permite desenvolver associações significativas entre o sector público e a iniciativa 

privada e promover a coordenação entre os vários níveis da administração pública, reconhecendo a 

importância do diálogo no desenvolvimento da compreensão mútua e no fortalecimento do tecido 

social, identificando problemas, desenvolvendo ideias estratégicas e propostas que valorizem a 

construção do consenso em vez de exacerbar os conflitos, combinando soluções de natureza 

cooperativa com soluções regulamentares ou jurídicas. Além disso, oferece uma visão global e inter-

                                                 
42 As metodologias prospectivas procuram identificar cenários possíveis e a relação de dependência entre a concretização desses 

cenários e a estratégia dos actores sociais, assim como as variáveis, as alianças e os conflitos a ter em conta no exercício das 

escolhas. 
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sectorial do sistema urbano a longo prazo, formula objectivos prioritários e concentra recursos 

limitados em áreas e temas críticos.43 

3.9.1 Valor Acrescentado do Planeamento Estratégico como instrumento de construção sustentada dos 

territórios 

Num período em que se apela de forma incessante à reformulação da actividade do 

planeamento, atentas as debilidades que os planos de mera regulação física do uso do solo 

acarretam, e em que os cenários de evolução futura são cada vez mais uma incógnita, o planeamento 

estratégico traz valores acrescentados para enfrentar estes desafios. Importa actuar segundo uma 

gestão activa que se vai empreendendo ao longo do tempo; interessa envolver os actores locais nas 

decisões sobre o desenvolvimento das medidas a adoptar; é necessário atribuir novas competências a 

agentes privados, mediante a celebração de parcerias, na prossecução de acções de interesse 

comum; é fundamental saber posicionar os territórios em redes de fluxos maleáveis, tirando proveito 

de oportunidades de desenvolvimento e das expectativas dos envolvidos; há que mobilizar os recursos 

endógenos para captar recursos capazes de gerar crescimento e sinergias. 

Estes pressupostos encabeçam as prioridades do planeamento estratégico. Porém, em Portugal, 

há ainda um longo percurso a trilhar tal como se procurará sinteticamente demonstrar. Embora a 

cultura de planeamento estratégico se encontre em crescimento, tal como o comprovam as recentes 

reformas legislativas e diplomas aprovados que conferem renovado enfoque ao planeamento 

estratégico, bem como os diversos documentos elaborados para autarquias, associações de 

municípios, regiões de turismo, etc., há que reconhecer que existem certos aspectos a ser modificados, 

sem os quais os resultados poderão continuar a ser bastante exíguos: a necessidade de corrigir a 

rigidez dos processos de planeamento e dos instrumentos de gestão territorial em obediência às 

directrizes do planeamento estratégico, a necessidade de fomentar a participação dos actores locais 

nos processos de discussão e de tomada de decisão; e, a modificação da cultura de centralização e 

de governação urbana, que se encontra ainda muito centrada nos poderes públicos. A inverterem-se 

estas tendências e a encetarem-se as mudanças postuladas, o planeamento estratégico poderá 

inegavelmente assumir-se como um precioso instrumento de construção sustentada dos territórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 O planeamento é considerado um processo dinâmico sujeito a revisão permanente com o envolvimento dos actores. 
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4| O SISTEMA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EM PORTUGAL 
«A situação a que chegámos mostra que, paradoxalmente, 

não adiantou fazermos muitos planos. Antes pelo contrário, 

a multiplicação dos planos não tornou o sistema de gestão 

mais eficaz e transparente, não se traduziu numa clara 

melhoria da qualidade do território e das cidades, e não 

contribuiu para a melhoria da atractividade e 

competitividade do nosso território no contexto da 

integração europeia. Afinal, parece que temos estado a 

planear para a ineficácia!»  

Soares,2004. 

4.1 A EVOLUÇÃO DA NECESSIDADE DE ORDENAMENTO E PLANEAMENTO  

Inegavelmente, é o Homem, nas suas necessidades intrínsecas, nas actividades que desenvolve 

e em todo o seu quotidiano, que se encontra na origem e na finalidade do ordenamento do território. 

O modelo de ocupação e de desenvolvimento urbano português constitui um reflexo das 

condições e do contexto histórico e cultural do país. A sua localização e a sua importante vocação 

marítima proporcionou a expansão que, juntamente com o dinamismo dos centros urbanos que 

pontuavam os trajectos ultramarinos, se manifestou numa concentração de actividades nas duas 

grandes metrópoles de Lisboa e Porto, enquanto o interior detinha um desenvolvimento retardado. 

Tal desequilíbrio na rede urbana manteve-se durante décadas, acentuando-se na década de 60 

pelas correntes de emigração maciça para a Europa e migração para o litoral, causando o 

despovoamento do interior do país. 

A ausência e incapacidade de um sistema político centralizador e hierarquizado em conter o 

fenómeno da imigração para os principais centros urbanos do litoral gerou uma progressiva 

degradação das condições de vida nas cidades, visível no alastramento da urbanização de génese 

ilegal e da proliferação da habitação precária, com graves problemas de insuficiências de 

equipamentos e de carência generalizada de infra-estruturas. 

No interior do país, por outro lado ”(...) verificava-se uma concentração de actividades e de 

comunidades humanas abaixo de níveis considerados aceitáveis, o que se traduzia num 

subaproveitamento dos recursos e das estruturas, (...)” (Alves 2001). 

O movimento de cariz descentralizador, encetado após a revolução de Abril, levou a uma nova 

repartição das tarefas entre o Estado e as autarquias, com inevitáveis consequências ao nível do 

ordenamento do território.  

A Constituição da República Portuguesa reconheceu uma crescente autonomização às 

autarquias locais, no que concerne ao planeamento do uso do solo e à gestão urbana, e delegou na 

Administração Central a protecção de interesses nacionais como, a protecção e valorização do 

património cultural, a defesa do ambiente e a preservação dos recursos naturais e a tarefa de 

assegurar um correcto ordenamento do território. As suas acções começaram a ser visíveis através da 

criação de infra-estruturas de base, procura da melhoria das condições de vida da população, 
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redução das assimetrias nos espaços urbano-industriais e regulação e gestão do uso do solo (Maia 

2000). 

“Os anos 80 trouxeram à sociedade portuguesa transformações muito importantes nos planos 

económico, tecnológico, social e político, o mesmo acontecendo na sua inserção geo-económica. 

Estas transformações reflectiram-se fortemente na organização do território.” (Alves 2001). Um 

segundo momento, de grande relevância foi a adesão, em 1986, de Portugal à ex-Comunidade 

Económica Europeia (CEE), actual União Europeia (UE). Tal adesão provocou, na década de 90, um 

conjunto extenso de reformas estruturais, nomeadamente investimentos públicos prioritariamente 

direccionados para a construção de infra-estruturas, beneficiando de uma conjuntura económica 

favorável e da utilização de fundos comunitários. 

Em termos económicos, a evolução do país foi marcada pelo declínio do sector primário, uma 

redução do peso global da indústria e o crescimento acentuado da terciarização da economia. Estas 

tendências reforçaram o despovoamento rural e a continuação da litoralização das actividades 

económicas, associando-se a estes factores a contínua chegada de imigrantes de origem africana e 

mais recentemente dos países de Leste para os grandes centros urbanos, o que veio acentuar o 

processo de sub-urbanização e litoralização.44  

Posteriormente, assistiu-se a uma estabilização demográfica, devido à redução da taxa de 

natalidade e ao envelhecimento da população, o que resultou na reorganização interna das áreas 

metropolitanas de Lisboa e Porto, com a transferência de população dos centros urbanos, 

crescentemente terciarizados, para a periferia. 

Verificou-se também uma alteração dos hábitos de consumo, com reflexos directos na 

ocupação do território. Começou a existir procura de habitações de maior dimensão, equipamentos 

de lazer, residências secundárias, mais e melhores acessibilidades, estacionamento, etc., notando-se 

um desajustamento entre os ritmos de crescimento das áreas urbanas e o quantitativo populacional. 

Tais desajustamentos vivenciados no território impulsionaram a necessidade do surgimento e 

desenvolvimento teórico-prático de medidas, directrizes e políticas orientadoras destinadas a colmatá-

los, erigindo como essenciais para o correcto desenvolvimento de um país, o planeamento e o 

ordenamento territorial. 

4.2 O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO NO PANORAMA CONSTITUCIONAL PORTUGUÊS 

Em 1976, foi aprovada a Constituição da República Portuguesa (CRP) que “(...) dedica um título 

ao Planeamento, definindo os seus objectivos, força jurídica, estrutura, elaboração e execução das 

regiões plano.” (Balsas, Duarte, Osório, 1981). É conferido particular ênfase à reorganização do 

território em regiões, bem como ao planeamento destas e sua interacção com as autarquias (Rosado 

1997). 

A Constituição da República Portuguesa assume-se como o supremo instrumento regulador da 

lei a nível nacional. “Nela estão consagradas, de forma inequívoca as bases de um modelo virtual de 

organização do território. A este modelo estão associados objectivos gerais, assentes em princípios de 

igualdade, justiça económica e social, numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida, do 

aumento do bem-estar social e da defesa do interesse público colectivo. Este conjunto de princípios e 

                                                 
44 (www.igeo.pt/instituto/cegig/got/17_Planning/.../ot_portugal) 
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objectivos constitui o fundamento, a base, para as políticas de planeamento e ordenamento do 

território” (Alves 2001). 

Assim, mostra-se importante analisar a forma como evoluiu o conceito de ordenamento do 

território no texto constitucional. Até ao presente, a CRP foi sujeita a sete revisões constitucionais, 

sendo de destacar as seguintes, pela relevância assumida no campo do ordenamento do território: 

Na 1ª Revisão Constitucional, em 1982, foi feita a primeira referência ao ordenamento do 

território: o Estado é incumbido de “ordenar o espaço territorial de forma a constituir paisagens 

biológicas equilibradas”; 

Na 2ª Revisão Constitucional, datada de 1989, passa a ser uma das fundamentais tarefas do 

Estado “Assegurar um correcto ordenamento do território” (art. 9º). Por sua vez, visando a 

garantia do direito fundamental ao ambiente e qualidade de vida, o art. 66º estabelece como 

incumbência do Estado, “ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma 

correcta localização das actividades, um equilibrado desenvolvimento sócio-económico e 

paisagens biologicamente equilibradas” (Correia 2004); 

Na 4ª Revisão Constitucional de 1997, o termo “urbanismo” aparece ao lado da expressão 

“ordenamento do território”, o que vem revelar a sua íntima ligação mas também distinção 

entre aqueles dois conceitos (Correia, 2004). Mais importante nesta revisão foi a “(...) inclusão 

das “Bases do ordenamento do território e do urbanismo” no catálogo das matérias de reserva 

relativa de competência legislativa da Assembleia da República.” (Correia 2004); 

Na 6ª Revisão Constitucional em 2004, a competência legislativa das regiões autónomas dos 

Açores e Madeira é alargada. As Assembleias Legislativas de cada região autónoma passaram a 

ter competência para legislar as bases acima referidas (Correia 2004). 

Em 2005, foi aprovada a 7ª Revisão Constitucional que através do aditamento de um novo 

artigo, permitiu a realização de referendo sobre a aprovação de tratado que vise a construção e 

o aprofundamento da União Europeia. 

Existem determinados preceitos institucionais na Constituição da República Portuguesa, que 

corroboram a ideia de que existem determinados objectivos da incumbência do Estado, consagrados 

na Constituição, que por si só, mas também indirectamente desempenham funções de planeamento e 

ordenamento do território. São objectivos definidos com várias finalidades mas que, acabam também 

por concretizar alguns dos objectivos do ordenamento do território. São o caso da: “ (...) “promoção 

do bem-estar social e da qualidade de vida dos cidadãos”; a “promoção da igualdade real entre os 

portugueses” no acesso a equipamentos de saúde, à educação, à cultura, à habitação adequada e a 

todos os equipamentos sociais; a “protecção e valorização do património natural e cultural”, a 

“promoção equilibrada de todos os sectores e regiões; a eliminação progressiva das diferenças 

económicas e sociais entre a cidade e o campo”; e a “promoção do desenvolvimento harmonioso de 

todo o território nacional,” entre outras” (Alves 2001). 

4.3 PROBLEMAS DO ORDENAMENTO TERRITORIAL PORTUGUÊS 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) enumera 24 

problemas para o ordenamento do território em Portugal, procedendo à sua organização em seis 

grandes núcleos problemáticos: recursos naturais e gestão de riscos, desenvolvimento urbano, 

http://www.parlamento.pt/RevisoesConstitucionais/Paginas/Revisao2005.aspx


 

4 | O SISTEMA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EM PORTUGAL 

 

 

108 

transportes, energia e alterações climáticas, competitividade dos territórios, infra-estruturas e serviços 

colectivos, e cultura cívica, planeamento e gestão territorial. 

No que concerne aos recursos naturais e gestão de riscos, verificamos, de acordo com o 

PNPOT: 

 Uma degradação da qualidade da água e deficiente gestão dos recursos hídricos; 

 Uma degradação dos solos e riscos de desertificação, agravados por fenómenos climáticos e 

pela dimensão dos incêndios florestais; 

 Um insuficiente desenvolvimento dos instrumentos de ordenamento e de gestão das áreas 

classificadas integradas na Rede Fundamental de Conservação da Natureza; 

 Uma insuficiente consideração dos riscos nas acções de ocupação e transformação do território. 

Relativamente ao desenvolvimento urbano, aponta o PNPOT: 

 A expansão desordenada das áreas metropolitanas e de outras áreas urbanas, invadindo e 

fragmentando os espaços abertos, afectando a sua qualidade e potencial ecológico, 

paisagístico e produtivo, e dificultando e encarecendo o desenvolvimento das infra-estruturas e 

a prestação dos serviços colectivos; 

 O despovoamento e a fragilização demográfica e sócio-económica de vastas áreas;  

 O insuficiente desenvolvimento e a fraca integração dos sistemas urbanos não metropolitanos, 

enfraquecendo a competitividade e a coesão territorial do país. 

Relativamente aos transportes, destaca o PNPOT como essenciais problemas: 

 O subdesenvolvimento dos sistemas aeroportuário, portuário e ferroviário de suporte à 

conectividade internacional de Portugal, no quadro ibérico, europeu e global; 

 A deficiente intermodalidade dos transportes, com excessiva dependência da rodovia e dos usos 

dos veículos automóveis privados; 

 O insuficiente desenvolvimento de outros modos de transporte, nomeadamente do ferroviário. 

Em sede de energia e alterações climáticas, o PNPOT aponta: 

 Uma elevada intensidade e reduzida ineficiência energética e carbónica das actividades 

económicas e dos modelos de mobilidade e consumo, com fraco recurso a energias renováveis, 

conduzindo a uma estreita associação dos ritmos do crescimento económico com os do 

aumento do consumo de energia e das emissões de GEE (gases com efeito de estufa). 

 A elevada dependência de fontes de energia primária importadas (petróleo, carvão e gás 

natural), com forte concentração das origens geográficas e pesadas implicações no défice 

externo, agravada pela volatilidade e tendência estrutural de aumento dos preços desses 

recursos não renováveis e de natureza estratégica. 

No âmbito da competitividade dos territórios o PNPOT destaca: 

 A forte dispersão geográfica das infra-estruturas económicas e dos equipamentos terciários mais 

qualificantes, com perdas de escala e atrofia das relações de especialização e 

complementaridade geradoras de maior rendibilidade social e económica. 
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 A ausência de um sistema logístico global, que tenha em conta os requisitos dos diferentes 

sectores de actividade e a inserção dos territórios nos mercados globais; 

 A insuficiente projecção externa das funções económicas das principais aglomerações urbanas, 

dificultando a participação de Portugal nos fluxos de investimento internacional; 

 A reduzida extensão das cadeias de valor e insuficiente exploração das condições e dos recursos 

mais diferenciadores dos territórios e correspondente debilidade das relações económicas inter-

sectoriais e inter-regionais no espaço económico nacional. 

No que concerne às infra-estruturas e serviços colectivos, o PNPOT aponta: 

 Uma expansão e intensa alteração da estrutura da procura social de serviços colectivos e de 

interesse geral, pelo efeito conjugado de mudanças demográficas (envelhecimento, imigração e 

migrações internas), económicas e culturais; 

 O desajustamento da distribuição territorial e da qualidade da oferta de infra-estruturas 

colectivas e dos serviços de interesse geral face a essa expansão e alteração estrutural das 

procuras sociais; 

 Uma deficiente programação do investimento público em infra-estruturas e equipamentos 

colectivos, com insuficiente consideração dos impactes territoriais e dos custos de 

funcionamento e manutenção; 

 Um incipiente desenvolvimento da cooperação territorial de âmbito supra-municipal na 

programação e gestão de infra-estruturas e equipamentos colectivos, prejudicando a obtenção 

de economias de escala e os ganhos de eficiência baseados em relações de associação e 

complementaridade. 

Em matéria de cultura cívica, planeamento e gestão territorial o PNPOT reconhece: 

a) A insuficiência das bases técnicas essenciais para o ordenamento do território, designadamente 

nos domínios da informação geo-referenciada sobre os recursos territoriais, da cartografia 

certificada, da informação cadastral e do acesso em linha ao conteúdo dos planos em vigor; 

b) A dificuldade de coordenação entre os principais actores institucionais, públicos e privados, 

responsáveis por políticas e intervenções com impacte territorial; 

c) A complexidade, rigidez, centralismo e opacidade da legislação e dos procedimentos de 

planeamento e gestão territorial, afectando a sua eficiência e aceitação social. 

Para além destes problemas, Oliveira (2009)45 destaca ainda: 

 Reforço da litoralização e da aceleração do processo de urbanização; 

 Abandono e degradação dos centros históricos, com a deslocação da população para periferias 

sub-equipadas e desqualificadas; 

 Urbanização indisciplinada e com tendências dispersivas, com um alargamento 

sobredimensionado e irrealista de perímetros urbanos; 

                                                 
45 Fernanda Paula Oliveira, «Ponto da situação em matéria de planeamento do território; avaliação geral do processo de 

planeamento e suas perspectivas», in O Direito e a Cooperação Ibérica II, II Ciclo de Conferências, Centro de Estudos Ibéricos, 2006. 
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 Aumento do número de fogos devolutos e degradados dentro dos perímetros urbanos dos 

grandes centros e o seu congestionamento durante o dia; 

 Irracional ocupação dos solos, fruto de iniciativas privadas que surgem desgarradas, sem 

articulação e carentes de movimentos associativistas e de parcerias público-privadas de relevo, 

consistindo quase sempre em licenciamentos isolados; 

 Deficiências e insuficiências nas infra-estruturas urbanas e nos equipamentos e espaços 

públicos; 

 Falta de articulação de planos de municípios vizinhos e dos planos em geral; 

 Realização de operações urbanísticas ilegais; 

 Frequente e indesejável segregação social do espaço; 

 Perda de identidade de algumas periferias urbanas e, em situações mais flagrantes, também dos 

centros urbanos; 

 Marginalização de extensas áreas rurais ou perda das suas características tradicionais;  

 Inflexibilidade do regime de conservação da natureza; 

 Deficiente fiscalidade urbanística, favorecendo a tendência para a especulação imobiliária; 

 Ausência de uma política de solos. 

Para além de todas as dificuldades expostas, ressaltam ainda as dificuldades decorrentes da 

instabilidade dos vários níveis da administração do território, mormente as dificuldades organizatórias 

e institucionais, nomeadamente: 

 A deficiente articulação e cooperação entre municípios; 

 A existência de diversos e sobrepostos níveis territoriais de instituições com atribuições 

concorrentes e com competências planificadoras simultâneas; 

 A ausência de organismos de monitorização e difícil enquadramento jurídico de algumas 

entidades criadas nestes domínios: comissões que acompanham a elaboração dos instrumentos 

de gestão territorial; 

 A instabilidade dos Ministérios que tutelam tais domínios; 

 A instabilidade dos níveis supra-municipais de administração do território, como as GAM 

(Grandes Áreas Metropolitanas) e Comunidades Urbanas (ComUrb), que criaram alguns 

obstáculos no âmbito do ordenamento do território, pois têm falhado na promoção dos seus 

objectivos: coesão territorial e social, correcção das assimetrias regionais, promoção e 

valorização integrada das diversidades do território nacional, coordenação e concertação entre 

as várias entidades intervenientes no território. 

Face à sumária enunciação de algumas das problemáticas que assolam o ordenamento 

territorial português, que serão melhor desenvolvidas no capítulo seguinte, resta-nos formular uma 

questão: Será que os instrumentos de gestão territorial de que dispomos, e que alicerçam o sistema de 

ordenamento do território são idóneos para colmatar os problemas vivenciados no seio do mesmo? É 

o que veremos em seguida, ao analisá-los pormenorizadamente. 

4.4 ORIGEM DO SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL PORTUGUÊS 

Os primeiros esforços tendentes a enquadrar legalmente o sistema de ordenamento do território 

ocorreram durante as décadas de 80 e 90. Em 1980, o Partido Socialista apresentou uma primeira 
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Proposta de Lei-quadro do Ordenamento do Território e Prática Urbanística, e em 1989, apresentou 

um Projecto de Lei de Bases sobre o Regime Urbanístico do Solo e Planeamento Municipal, diplomas 

que não foram, no entanto, aprovados pela Assembleia da República. Ainda na primeira metade da 

década de 90 surgiram mais duas tentativas, um Anteprojecto de Lei de Bases do Ordenamento do 

Território apresentado pelo XI Governo, e um Anteprojecto de lei-quadro do ordenamento do 

Território apresentado pelo XII Governo, mas sem qualquer sucesso. 

A partir da segunda metade da década de 90, durante o XIII Governo Constitucional (1995-

1999), iniciaram-se trabalhos com vista ao enquadramento político da panóplia de instrumentos de 

planeamento existentes sem qualquer articulação entre si e sujeitos a várias tutelas. Assim, em 1996, 

foi constituído um grupo de trabalho para o Estudo de Contributos para a Elaboração de Normas de 

Base do Ordenamento do Território. O Movimento “O Partido da Terra” apresentou uma Proposta de 

Lei de Bases do Ordenamento do Território que foi a discussão na Assembleia da República. 

O anteprojecto foi a discussão pública, de onde resultaram vários pareceres e comentários. 

Finalmente foi aprovada a Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, designada Lei de Bases da Política de 

Ordenamento do Território e Urbanismo (LBPOTU). 

Nesta lei foram estabelecidos o quadro da política de ordenamento do território e de 

urbanismo, os instrumentos de gestão territorial e reguladas as relações entre os diversos níveis da 

Administração Pública, desta com as populações e com os representantes dos vários interesses 

económicos e sociais (Santos 2002). 

A regulamentação da LBPOTU foi feita no ano seguinte ao da publicação da LBOTU, com o 

D.L. n.º 380/99, de 22 de Setembro que constituiu o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT) onde são definidos o regime de coordenação dos âmbitos do sistema de gestão 

territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação 

dos instrumentos de gestão territorial. 

No âmbito da nova regulamentação, definiu-se que a política de ordenamento do território e do 

urbanismo assenta sobre um sistema de gestão territorial, organizado em três âmbitos distintos – o 

nacional, o regional e o municipal - que de um modo coordenado interagem entre si. Este sistema é 

concretizado através de um conjunto de instrumentos de gestão territorial, definidos conforme a 

natureza e função que desempenham, e interesses que tutelam em instrumentos de desenvolvimento 

territorial, instrumentos de planeamento territorial, instrumentos de política sectorial e instrumentos de 

natureza especial. 

4.5 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL 

4.5.1 Níveis de interesses no planeamento 

Conforme supra-referido, o sistema de gestão territorial encontra-se assente em instrumentos de 

planeamento estruturados nos três níveis distintos referidos: nacional, regional e municipal, de acordo 

com o nível dos interesses prosseguidos por cada um deles (quadro 4.1) 

A1) Nível nacional 

O nível nacional corresponde aos instrumentos de gestão do território que definem o quadro 

estratégico para o ordenamento do espaço nacional, estabelecendo as directrizes a considerar 
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no ordenamento regional e municipal e a compatibilização entre os diversos instrumentos de 

política sectorial com incidência territorial, podendo ainda integrar instrumentos de natureza 

especial (artigo 7.º n.º 2, alínea a), da LBPOTU), integrando o Programa Nacional da Política 

de Ordenamento do Território (PNPOT), os planos sectoriais (PSECT) e os planos especiais de 

ordenamento do território (PEOT). 

A2) Nível regional 

Os instrumentos de âmbito regional são os planos regionais de ordenamento do território 

(PROT), que definem o quadro estratégico para o ordenamento do espaço regional em estreita 

articulação com as políticas nacionais de desenvolvimento económico e social, estabelecendo 

as directrizes orientadoras do ordenamento municipal (artigo 7. °, n.º 2, alínea b), da LBPOTU). 

A3) Nível municipal 

No âmbito municipal definem-se, de acordo com as directrizes de âmbito nacional e regional e 

com as opções próprias de desenvolvimento estratégico, o regime de uso do solo e a sua 

programação (artigo 7.º, n.º 2, alínea c), da Lei de Bases). Neste âmbito integram-se os planos 

municipais de ordenamento do território (PMOT), e os planos intermunicipais de ordenamento 

do território (PIMOT). 

No âmbito do sistema, do ponto de vista das atribuições o nível nacional foi cometido ao 

Estado, o regional às regiões administrativas, (sendo a regionalização um pressuposto desta lei) e o 

escalão municipal aos municípios, a despeito de o nosso sistema de ordenamento do território prever 

uma actuação coordenada e concertada entre os diversos níveis da Administração do território na 

elaboração de planos. 

Quadro 4.1 - Os três níveis do sistema de gestão territorial 

Fonte: Oliveira, 2009. 

Âmbito nacional 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território 

Planos Sectoriais 

Planos Especiais de Ordenamento do Território 

 

Âmbito regional 

 

 

Planos Regionais de Ordenamento do Território 

Âmbito municipal 
Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território 

Planos Municipais de Ordenamento do Território 

 

4.5.2. Função e eficácia jurídica dos instrumentos de gestão territorial 

Cada um dos referidos instrumentos de gestão territorial desempenha nos termos da Lei de 

Bases, uma função própria e distinta já que, enquanto uns se apresentam como instrumentos de 

desenvolvimento territorial definidores de uma estratégia e de grandes orientações e directrizes sobre a 

forma de ocupação do território (o PNPOT o PROT e os PIMOT), outros definem as regras concretas 

para aquela ocupação, através das tarefas básicas de classificação e qualificação dos solos (os 

PMOT). Precisamente por isso, os primeiros não integram normas directamente vinculativas dos 
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particulares enquanto os últimos detêm este tipo de eficácia, característica que partilham com os 

planos especiais de ordenamento do território (Oliveira, 2009). 

Apesar de os planos municipais e os planos especiais serem, ambos, dotados de eficácia 

plurisubjectiva, o que significa que vinculam entidades públicas e os particulares, são os planos 

municipais de ordenamento do território que apresentam maior relevo no sistema de gestão territorial 

porquanto, ao contrário dos planos especiais, que têm carácter subsidiário, supletivo e sectorial, os 

PMOT são instrumentos de tratamento tendencialmente global e integrado da área territorial da 

respectiva intervenção.  

Efectivamente, as previsões dos planos municipais de ordenamento do território têm carácter 

global, já que atendem a todos os interesses que confluem na sua área de incidência e estabelecem 

métodos de harmonização entre os interesses conflituantes.46 Para além do mais, embora os planos 

especiais de ordenamento do território assumam uma superioridade hierárquica relativamente aos 

planos municipais, estes dois tipos de instrumentos de gestão territorial possuem um âmbito material 

de incidência diferenciado, sendo aos planos municipais (e não aos planos especiais) que a lei confere 

a tarefa essencial de classificação e de qualificação dos solos e, portanto, de identificação dos 

perímetros urbanos e de delimitação das várias categorias de solos em função do seu uso dominante.  

A despeito da relevância dos planos municipais e dos planos especiais de ordenamento do 

território conferida pela eficácia directa e imediata das suas normas vinculativas das entidades 

públicas e dos particulares, os primeiros assumem maior relevo por comparação com os segundos, 

que se apresentam como instrumentos de carácter meramente sectorial (atentos os fins que visam 

prosseguir), supletivo e transitório (por se destinarem a vigorar enquanto se mantiver a 

indispensabilidade de tutela daqueles valores por instrumentos de âmbito nacional). Por oposição, os 

planos municipais de ordenamento do território apresentam-se como instrumentos de carácter global e 

de regulação normal de ocupação do espaço, isto é, de tratamento tendencialmente total e integrado 

da sua área de intervenção, assumindo, deste modo, um relevo particular de entre todos os restantes 

instrumentos de gestão territorial. 

A consideração de que apenas os planos municipais e os especiais produzem efeitos directos de 

vinculação dos particulares e de que os primeiros são os instrumentos de planeamento global e 

integrado do território, levou à opção legislativa ínsita na Lei de Bases e no RJIGT de as opções 

constantes dos restantes instrumentos de gestão territorial terem de ser concretizadas ou integradas 

nestes, se se pretender que sejam directamente vinculativas dos particulares (Oliveira 2009). 

4.5.3 Tipicidade dos instrumentos de gestão territorial 

O legislador estabeleceu o princípio da tipicidade dos instrumentos de gestão territorial, fazendo 

referência aos instrumentos de gestão territorial que a Administração pode elaborar, instituindo assim 

o princípio da tipicidade dos planos. O artigo 34.° da LBPOTU determinou que todos os instrumentos 

de natureza legal ou regulamentar com incidência territorial existentes, à data da sua entrada em 

vigor, deveriam ser reconduzidos no âmbito do sistema de planeamento, ao tipo de instrumento de 

gestão territorial que se revelasse adequado à sua vocação (o procedimento a desencadear para o 

efeito veio a ser estabelecido no artigo 154° do RJIGT). Instituir um sistema fechado e dotado de 

                                                 
46 O especial relevo dos planos municipais advém-lhes, precisamente, da tendência actual de preterição de uma planificação 

sectorial do território. 
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tipicidade, em que só existem os instrumentos definidos pela lei foi uma intenção inequívoca da 

LBPOTU (Oliveira 2009). 

4.5.4 Integração das decisões sectoriais  

A Lei de Bases integrou, pela primeira vez e de forma expressa, os planos sectoriais no sistema 

de gestão territorial, o que permitiu conferir-lhes visibilidade e definir as regras de relacionamento dos 

mesmos com os restantes instrumentos de gestão territorial. A sua ausência do sistema tornava 

particularmente difícil determinar como esta relação se processava e qual a sua força jurídica 

relativamente aos restantes instrumentos de gestão territorial. 

4.5.5 A execução material e jurídica dos planos 

No que concerne à execução material dos planos, instituiu-se na LBPOTU que esta deve ser 

programada e coordenada, através de meios de política dos solos, instrumentos contratuais, e 

programas de acção territorial. Estes apresentam-se como mecanismos de contratualização para a 

execução programada dos planos, mas também para a contratualização da definição da política de 

ordenamento do território e urbanismo. No que concerne à execução jurídica dos planos, destacam-se 

as exigências de equidade e igualdade no planeamento urbanístico, as questões da perequação de 

benefícios e encargos, e as eventuais expropriações provocadas por tal execução jurídica. 

4.5.6 Os mecanismos de avaliação 

A LBPOTU integra a necessidade de desenvolvimento dos mecanismos de avaliação da política 

de ordenamento do território, através da elaboração de relatórios de estado do ordenamento do 

território nos três níveis de estruturação do sistema de gestão territorial. 

4.6 OS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Visando alcançar os objectivos essenciais da política de ordenamento do território, existem os 

instrumentos de política económica e de política espacial.  

Como exemplos típicos dos primeiros, destacam-se os instrumentos de planeamento e 

desenvolvimento (planos de fomento, planos de desenvolvimento regional, fundos estruturais, os 

Quadros Comunitários de Apoio; as ajudas a empresas; e os incentivos à localização de actividades e 

população). 

Relativamente aos instrumentos de planeamento físico ou espacial, uns possuem carácter supra-

municipal (ex: Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário), outros assumem cariz interno, 

sendo que nestes últimos, assumem especial relevo para a temática em epígrafe, os instrumentos de 

gestão territorial. 

Os instrumentos de gestão territorial, de acordo com as funções diferenciadas que 

desempenham, integram: 

a) Instrumentos de desenvolvimento territorial - Possuem natureza estratégica, traduzem as 

grandes opções com relevância para a organização do território, estabelecendo directrizes de 

carácter genérico sobre o modo de uso do mesmo, consubstanciando o quadro de referência a 
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considerar na elaboração de instrumentos de planeamento territorial; São o PNPOT, os PROT e 

os PIMOT. 

b) Instrumentos de planeamento territorial - Detêm natureza regulamentar, estabelecem o 

regime de uso do solo, definindo modelos de evolução da ocupação humana e da organização 

de redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo; 

Correspondem aos PMOT (PDM, PU e PP). 

c) Instrumentos de política sectorial - Programam ou concretizam as políticas de 

desenvolvimento económico e social com incidência espacial, determinando o respectivo 

impacte territorial; Constituem planos sectoriais os planos com incidência territorial da respon-

sabilidade dos diversos sectores da Administração central, nomeadamente nos domínios dos 

transportes, das comunicações, da energia, e recursos geológicos, da educação e da formação, 

da cultura, da saúde, da habitação, do turismo, da agricultura, comércio e indústria, das 

florestas e do ambiente.47 

d) Instrumentos de natureza especial - Estabelecem um meio supletivo de intervenção do 

Governo apto à prossecução de objectivos de interesse nacional, com repercussão espacial, ou, 

transitoriamente, de salvaguarda de princípios fundamentais do programa nacional de 

ordenamento do território. São os Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP), Planos 

de Albufeiras de Águas Públicas (PAAP), e Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC). 

O quadro seguinte (quadro 4.2) enuncia os instrumentos de gestão territorial acima descritos e 

tipificados na LBPOTU: 

Quadro 4.2 - Os instrumentos de gestão territorial 

Fonte: Oliveira, 2009 

                                                 
47 (Artigo 8.°, alínea c) e 9 ° ,  n.° 3, da LBPOTU). 

Instrumentos de desenvolvimento territorial 

 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do 

Território 

Plano Regional de Ordenamento do Território 

Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território 

Instrumento de planeamento sectorial Planos sectoriais 

 

Instrumentos de planeamento especial 

 

Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas 

Planos de Albufeiras de Águas Públicas 

Planos de Ordenamento da Orla Costeira 

 

Instrumentos de planeamento territorial ou 

planos municipais de ordenamento do 

território 

Plano Director Municipal 

Plano de Urbanização 

Plano de pormenor 
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4.7 OS INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

4.7.1 O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

A Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, aprovou o Programa Nacional de Ordenamento do 

Território em Portugal, alterando os pressupostos do sistema de planeamento português que possui 

agora um instrumento delimitador da política de ordenamento do território, coordenador dos restantes 

instrumentos com repercussão territorial, fornecendo uma visão integrada deste (Oliveira 2009). 

A aprovação deste instrumento revestiu-se de relevância fulcral para o ordenamento territorial 

português, e correspondeu a uma manifestação da dinâmica de elaboração de instrumentos de gestão 

territorial da responsabilidade da Administração central, contemporânea do esforço do Governo em 

avançar com a aprovação dos planos regionais de ordenamento do território (PROT). 

Esta dinâmica teve a sua primeira manifestação com a publicação da revisão do Plano Regional 

de Ordenamento do Território do Algarve, imediatamente seguida da publicação do PNPOT, 

recentemente da publicação do PROT-OVT (Agosto de 2009), encontrando-se em elaboração os 

planos regionais de ordenamento do território do Alentejo, e do Norte, e em processo de revisão os 

restantes. 

A)Definição: 

O PNPOT é o documento que estabelece as grandes opções com relevância para a 

organização do território nacional, consubstanciando o quadro de referência a considerar na 

elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial, e constitui um instrumento de cooperação 

com os demais Estados membros para a organização do território da União Europeia. Trata-se de um 

instrumento programático e orientador, definindo as directivas e orientações fundamentais em matéria 

da organização do território nacional. 

B) Âmbito territorial: 

O PNPOT é um instrumento de aplicação a todo o território nacional. 

C) Objectivos: 

O PNPOT visa definir o quadro para o desenvolvimento integrado harmonioso e sustentável do 

país; garantir a coesão territorial do país atenuando as assimetrias regionais e garantindo a igualdade 

de oportunidades; estabelecer a tradução espacial das estratégias de desenvolvimento económico e 

social; articular as políticas sectoriais com incidência na organização do território; racionalizar o 

povoamento, a implantação de equipamentos estruturantes e a definição das redes; estabelecer 

parâmetros de acesso às funções urbanas e às formas de mobilidade; definir princípios orientadores 

da disciplina de ocupação do território; Os seis objectivos estratégicos visados pelo PNPOT são: 

 Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de 

modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos; 

 Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, 

europeu e global; 

 Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas de suporte 

à integração e à coesão territoriais; 
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 Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de equipamentos colectivos 

e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social; 

 Expandir as redes e infra-estruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua 

crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública; 

 Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, 

activa e responsável dos cidadãos e das instituições. 

Tais objectivos coincidem na sua maioria com os objectivos do ordenamento do território 

anteriormente referidos. 

D) Conteúdo material: 

O PNPOT fixa o modelo de organização espacial, estabelecendo, as opções e as directrizes 

relativas à conformação do sistema urbano das redes das infra-estruturas e equipamentos de interesse 

nacional, bem como à salvaguarda e valorização das áreas de interesse nacional em termos 

ambientais, patrimoniais e de desenvolvimento rural: 

 Determina os objectivos e os princípios assumidos pelo Estado, numa perspectiva de médio e de 

longo prazo, quanto à localização das actividades, dos serviços e dos grandes investimentos 

públicos; 

 Estabelece os padrões mínimos e os objectivos a atingir em matéria de qualidade de vida e da 

efectivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais; 

 Determina objectivos quantitativos e qualitativos a atingir em matéria de estruturas de 

povoamento bem como de implantação de infra-estruturas e de equipamentos estruturantes; 

 Fixa as orientações para a coordenação entre as políticas de ordenamento do território e de 

desenvolvimento regional, em particular para as áreas em que as condições de vida ou a 

qualidade do ambiente sejam inferiores à média nacional; 

 Estabelece as medidas de articulação entre as políticas de ordenamento do território que 

assegurem as condições necessárias à concretização de uma estratégia de desenvolvimento 

sustentado e de utilização parcimoniosa dos recursos naturais;  

 Determina as medidas de coordenação dos planos sectoriais com incidência territorial.  

E) Conteúdo documental: 

O PNPOT encontra-se estruturado em dois documentos essenciais: o relatório e o programa de 

acção. O relatório define os cenários de desenvolvimento territorial e fundamenta as orientações 

estratégicas, as opções e as prioridades da intervenção político-administrativa em matéria de 

ordenamento do território, sendo acompanhado de peças gráficas ilustrativas do modelo de 

organização espacial estabelecido. Para além do enquadramento territorial das políticas nacionais e 

regionais, o relatório, integra ainda a estratégia e o modelo territorial a adoptar, fornecendo o 

diagnóstico do ordenamento do território em Portugal nos últimos anos.  

Já o programa de acção fixa os objectivos a atingir a médio ou longo prazo; os compromissos 

do Governo em matéria de medidas legislativas, de investimentos públicos ou de aplicação de outros 
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instrumentos de natureza fiscal ou financeira, para a concretização da política de desenvolvimento 

territorial; as propostas do Governo para a cooperação neste domínio com as autarquias locais e as 

entidades privadas, incluindo o lançamento de programas de apoio específico; e os meios financeiros 

das acções propostas. ( Art. 29.º do RJIGT).48 

F) Elaboração:  

A elaboração do PNPOT é determinada por resolução do conselho de ministros divulgada 

através da comunicação social (cfr. alínea a) do n.° 3 do Art.6.°) e é da competência do Governo, 

sendo elaborado sob coordenação do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território. É 

acompanhado por uma comissão consultiva composta por representantes das regiões autónomas, das 

autarquias locais e dos interesses económicos, sociais, culturais e ambientais relevantes, e está sujeito 

a um período formal de discussão pública (Art. 33.°), devendo ainda a sua proposta ser submetida à 

avaliação crítica e a parecer de, pelo menos, três entidades universitárias ou científicas nacionais com 

uma prática relevante nas áreas do ordenamento do território. É aprovado por Lei da Assembleia da 

República e publicado na II Série do Diário da República, devendo ainda ser objecto de publicação 

em dois jornais diários e num semanário de grande expansão nacional e na página da internet do 

Governo, sendo depositado na Direcção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Urbano. Não existe referência no diploma quanto ao prazo de vigência do PNPOT. 

G) Eficácia jurídica: 

O PNPOT vincula todas as entidades públicas mas não é directamente vinculativo em relação 

aos particulares. 

4.7.2 Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) 

A) Definição:  

O PROT define a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções 

estabelecidas a nível nacional e considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, 

constituindo o quadro de referência para elaboração dos planos municipais de ordenamento do 

território. 

B) Âmbito territorial:  

O PROT abrange, em princípio, a área correspondente à respectiva comissão de coordenação 

que procede à sua elaboração, mas esta pode propor ao Governo que o PROT seja estruturado em 

unidades de planeamento sub-regionais integradas na respectiva área de actuação susceptíveis de 

elaboração e aprovação faseada. 

C)Objectivos:  

Os objectivos dos PROT são os seguintes: 

                                                 
48 O programa de acção enumera os objectivos estratégicos (na sequência da sua previsão pela Resolução de Conselho de Ministros 

n.° 76/2002, de 11 de Abril), concretizando-os em objectivos específicos bem como em medidas concretas para a sua 

operacionalização fornecendo ainda, a propósito de cada um dos referidos objectivos (estratégicos e específicos) orientações, 

directivas e medidas a adoptar para a respectiva concretização. (Oliveira, 2009) 
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 Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da política de 

ordenamento do território e dos planos sectoriais; 

 Traduzir, em termos espaciais, os grandes objectivos de desenvolvimento económico e social 

sustentável formulados no plano de desenvolvimento regional; 

 Equacionar medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento intra-regional; 

 Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial 

 Servir de quadro de referência para a elaboração de planos especiais, intermunicipais e 

municipais de ordenamento do território. 

D) Conteúdo material:  

No que concerne ao conteúdo material do PROT este define um modelo territorial de 

organização do território regional, estabelecendo a estrutura regional do sistema urbano, das redes, 

das infra-estruturas e dos equipamentos de interesse regional, assegurando a salvaguarda e a 

valorização das áreas de interesse nacional em termos económicos, agrícolas, florestais, ambientais e 

patrimoniais. Define igualmente os objectivos e princípios assumidos a 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, e das políticas de relevância regional contidas nos planos 

intermunicipais e nos planos municipais de ordenamento do território abrangidos; bem como a 

política regional em matéria ambiental, incluindo a delimitação da estrutura regional de protecção e 

valorização ambiental e a recepção, a nível regional, das políticas e das medidas estabelecidas nos 

planos especiais de ordenamento do território. Por fim, o PROT define ainda as directrizes relativas aos 

regimes territoriais definidos ao abrigo de lei especial, designadamente áreas de reserva agrícola, 

domínio hídrico, reserva ecológica e zonas de risco e medidas específicas de protecção e conservação 

do património histórico e cultural. 

E) Conteúdo documental:  

No que concerne ao conteúdo documental do PROT, ele é constituído por três grandes grupos 

de documentos. Em primeiro lugar, pelas opções estratégicas, normas orientadoras e um conjunto de 

peças gráficas ilustrativas das orientações substantivas nele definidas. Em segundo lugar, por um 

esquema representando o modelo territorial proposto, com identificação dos principais sistemas, redes 

e articulações de nível regional. O PROT é igualmente acompanhado por um relatório que contém os 

estudos sobre a caracterização biofísica, a dinâmica demográfica, a estrutura de povoamento e as 

perspectivas de desenvolvimento económico, social e cultural da região; a definição de unidades de 

paisagem; a estrutura regional de protecção e valorização ambiental; a identificação dos espaços 

agrícolas e florestais com relevância para a estratégia regional de desenvolvimento rural; a 

representação das redes de acessibilidades e dos equipamentos; o programa de execução com 

disposições indicativas sobre a realização das obras públicas a efectuar na região, bem como de 

outros objectivos e acções de interesse regional, indicando as entidades responsáveis pela respectiva 

concretização e a identificação das fontes e estimativa de meios financeiros. Os PROT são ainda 

acompanhados de um relatório ambiental, por se encontrarem sempre sujeitos a avaliação ambiental 

estratégica (AAE). 
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F) Elaboração:  

A elaboração do PROT compete à comissão de coordenação regional na sequência de proposta 

aprovada pelo Governo por resolução de conselho de ministros, sendo acompanhada por uma 

comissão consultiva. 

O PROT está sujeito a um período formal de discussão pública e é aprovado por resolução do 

conselho de ministros, sendo esta publicada na 1ª Série do Diário da República e objecto de 

publicação em dois jornais diários, e na página da internet do Governo, sendo depois depositado na 

Direcção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU). 

G) Eficácia jurídica:  

Os PROT são apenas vinculativos para as entidades públicas, não vinculando, por isso, de um 

modo directo e imediato os particulares, porquanto as suas normas apenas fixam o quadro 

estratégico, directrizes orientadoras de carácter genérico e orientações para o ordenamento do 

território regional. Assim sendo, por possuir um grau analítico pouco denso, as suas disposições não 

podem servir de base para decisões concretas da administração em relação aos particulares. 

Apesar de o PROT possuir normas com uma densidade muito reduzida, a verdade é que lhe 

cabe, nos termos da LBPOTU e do RJIGT, a identificação da rede regional de infra-estruturas e da 

rede regional de equipamentos, que têm uma espacialização precisa. Ora, de acordo com o regime 

fixado para os PROT, não obstante este identificar uma determinada localização para uma certa infra-

estrutura, a Administração não poder opôr esta solução consagrada no PROT aos particulares para 

impedir que eles levem a cabo utilizações ou ocupações dos solos incompatíveis com elas, dado o 

carácter não vinculativo das normas dos PROT em relação aos particulares (Oliveira 2009). 

Nesta conformidade, o RJIGT estabeleceu uma solução de molde a possibilitar que as 

resoluções estabelecidas nos PROT sejam o mais celeramente acolhidas pelos planos de eficácia 

directa relativamente aos particulares para que, desse modo, a opção fundamental neles estabelecida 

não possa ser posta em causa, mas pelo contrário, possa ser efectivada. Assim, logo que um PROT 

entre em vigor e estabeleça a identificação da localização de infra-estruturas ou de equipamentos 

regionais com espacialização na área do município, o PROT deve identificar as disposições dos planos 

municipais de ordenamento do território abrangidas que se tornaram incompatíveis com ele, e quais 

as formas e os prazos pelas quais os PMOT preexistentes se devem adaptar ao seu novo regime. 49  

4.7.3 Os Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território 

A)Definição: 

Os planos intermunicipais são instrumentos de desenvolvimento territorial que asseguram a 

articulação entre o plano regional e os planos municipais de ordenamento do território, no caso de 

áreas territoriais que, pela interdependência dos seus elementos estruturantes, necessitam de uma 

coordenação integrada. 

 

 

                                                 
49 Assim, o município fica constituído no dever de proceder à alteração por adaptação dos normativos do plano municipal 

incompatíveis com o PROT para que seja reposta a respectiva compatibilidade. 
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B)Âmbito territorial: 

Os planos intermunicipais abrangem a totalidade ou parte de áreas territoriais pertencentes a 

dois ou mais municípios vizinhos. 

C)Objectivos: 

Os planos intermunicipais visam articular estratégias de desenvolvimento económico e social 

dos municípios envolvidos, designadamente a nível da estratégia intermunicipal de protecção da 

natureza e da garantia da qualidade ambiental, o estabelecimento de objectivos de racionalização do 

povoamento médio e longo prazo, a definição de objectivos em matéria de acesso a equipamentos e 

serviços públicos e a coordenação da incidência intermunicipal dos projectos de redes, equipamentos, 

infra-estruturas e distribuição das actividades industriais, turísticas, comerciais e de servidões 

constantes do programa nacional da política de ordenamento do território, dos planos regionais de 

ordenamento do território e dos planos sectoriais aplicáveis. 

D)Conteúdo: 

Os planos intermunicipais definem um modelo de organização do território intermunicipal, 

estabelecendo directrizes para o uso integrado do território abrangido, a definição das redes 

intermunicipais de infra-estruturas, de equipamentos, de transportes e de serviços e os padrões 

mínimos a atingir em matéria ambiental. 

São constituídos por um conjunto de peças gráficas ilustrativas das orientações substantivas, 

podendo ser acompanhados, em função dos respectivos âmbito e objectivos, por uma planta de 

enquadramento, abrangendo a área de intervenção e a restante área abrangida de todos os 

municípios; a identificação dos valores culturais e naturais a proteger; a identificação dos espaços 

agrícolas e florestais com relevância para a estratégia intermunicipal de desenvolvimento rural, os 

programas de acção territorial relativos, designadamente à execução das obras públicas determinadas 

pelo plano, e o plano de financiamento. Os PIMOT estão sujeitos a avaliação ambiental estratégica 

sempre que sirvam de enquadramento para a futura aprovação de projectos sujeitos a avaliação de 

impacte ambiental. 

E) Elaboração:  

Os planos intermunicipais são elaborados pelos municípios associados para o efeito ou por 

associações de municípios, após aprovação da sua proposta pelas respectivas assembleias municipais 

interessadas ou pela assembleia intermunicipal.50 

Concluída a versão final, a proposta do plano intermunicipal é objecto de parecer da comissão 

de coordenação regional que se pronuncia apenas sobre a conformidade com as disposições legais e 

regulamentares vigentes e a compatibilidade ou conformidade com instrumentos de gestão territorial 

eficazes, embora tal parecer não tenha carácter vinculativo. 

                                                 
50 O acompanhamento destes instrumentos é feito por uma comissão consultiva aplicando-se, quanto ao restante do 

acompanhamento, à concertação e à participação, com as necessárias adaptações, as regras relativas ao plano director municipal 

(artigo 65.° RJIGT). Significa que, pese embora estarmos perante um instrumento de desenvolvimento territorial não directamente 

vinculativo dos particulares, o legislador optou por, o sujeitar às regras próprias dos planos directores municipais directamente 

vinculativos daqueles, o que parece ter lógica pelo facto de, tal como estes, a sua elaboração e aprovação ter uma base municipal. 



 

4 | O SISTEMA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EM PORTUGAL 

 

 

122 

Quando se trate de municípios associados para o efeito, a aprovação é feita por deliberação 

das assembleias municipais, ou por deliberação da assembleia intermunicipal, após audição de todas 

as assembleias municipais envolvidas, no caso de associação de municípios. À sua publicação e 

depósito aplica-se as disposições constantes do artigo 148.º a 151.° do RJIGT. 

F )  Eficácia jurídica: 

 Os planos intermunicipais vinculam todas as entidades públicas mas não são directamente 

vinculativos para os particulares. 

4.8 OS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO SECTORIAL 

4.8.1 Os Planos Sectoriais 

Os planos sectoriais constituem uma tipologia de instrumentos de gestão territorial bastante 

abrangente e variada, à qual se reconduzem instrumentos com conteúdos distintos e com graus de 

precisão diferenciados. Não dispõem de eficácia plurisubjectiva, o que obriga a que as suas directrizes 

sejam transferidas para a escala do planeamento municipal para que possam ser opostas 

directamente aos particulares, embora possuam superioridade hierárquica em relação aos planos 

municipais.51 

A lógica do sistema actual, com a necessidade de fazer reconduzir aos planos municipais de 

ordenamento do território, nomeadamente para o plano director municipal, todas as opções dos níveis 

superiores que se pretende sejam directamente vinculativas dos particulares, embora tenham óbvias 

vantagens da perspectiva da segurança jurídica destes, acaba por fazer dos planos directores 

municipais um repositório das mais variadas matérias, da responsabilidade dos mais distintos sectores, 

fazendo secundarizar o seu núcleo essencial.  

A) Definição:  

Os planos sectoriais são instrumentos de planeamento que programam ou concretizam as 

políticas de desenvolvimento económico e social com incidência espacial, determinando o respectivo 

impacto territorial. Constituem planos sectoriais os planos, programas ou estratégias de 

desenvolvimento respeitantes aos diversos sectores da Administração central, nomeadamente nos 

domínios dos transportes, das comunicações, da energia, e recursos geológicos, da educação e da 

formação, da cultura, da saúde, da habitação, do turismo, da agricultura, comércio e indústria, das 

florestas e do ambiente. Para além destes, consideram-se ainda planos sectoriais, os regimes 

territoriais definidos ao abrigo de lei especial (o caso da Rede Natura 2000) e as decisões sobre a 

localização e a realização de grandes empreendimentos públicos com incidência territorial52. 

Segundo Oliveira (2009), devem ainda ser reconduzidos a esta tipologia dos planos sectoriais 

todos os instrumentos de natureza legal ou regulamentar com incidência territorial existentes à data da 

entrada em vigor do RJIGT e que não tenham, nos termos definidos nos nºs 2 e 3 do seu artigo 154.°, 

sido reconduzidos à tipologia "fechada" nele prevista.  

                                                 
51 Segundo Oliveira (2009), esta prática não traduz mais do que a necessidade de se reponderar do tipo eficácia que deve ser reconhecida 

aos planos sectoriais. 

52 (artigo 35.°,n.° 2 RJIGT). 
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Assim, estes instrumentos, desde que da responsabilidade da Administração Estadual, continuam 

em vigor, mas com a natureza de planos sectoriais: assim o determina expressamente o n.º 4 do artigo 

154.° do RJIGT, o que significa, desde logo, ser esta uma categoria residual de instrumentos de 

gestão territorial. 

B)Âmbito territorial:  

Os planos sectoriais abrangem a área territorial necessária para a respectiva intervenção, sendo 

normalmente uma área supra-municipal. 

C) Conteúdo material:  

Os planos sectoriais estabelecem as opções sectoriais e os objectivos a alcançar, no quadro das 

directrizes nacionais aplicáveis; a expressão territorial da política sectorial definida e as acções de 

concretização dos objectivos territoriais estabelecidos. 

D) Conteúdo documental:  

Do ponto de vista documental os planos sectoriais integram as peças gráficas necessárias à 

representação da respectiva expressão territorial, sendo acompanhados por um relatório, que efectua 

o diagnóstico da situação territorial e a fundamentação técnica das opções e os objectivos sectoriais 

com incidência. 

E) Elaboração:  

A elaboração dos planos sectoriais é determinada por despacho do ministro competente em 

razão da matéria, cabendo a elaboração às entidades públicas que integram a Administração 

estadual directa ou indirecta. No que concerne ao acompanhamento, este corresponde à mera 

elaboração de pareceres pela CCDR, entidades e serviços da administração central, representativas de 

interesses a ponderar e câmaras municipais abrangidas, tendo deixado de ser acompanhados por 

uma comissão que integre os representantes de cada uma daquelas entidades. No entanto, a entidade 

responsável pela elaboração do plano pode optar pela conferência de serviços, nos termos do Art. 

75.°-B.53  

Os planos sectoriais estão sujeitos a avaliação ambiental estratégica quando sirvam de 

enquadramento para a futura aprovação de projectos sujeitos a avaliação de impacte ambiental.54  

Para além disso, estão sujeitos a discussão pública e são aprovados por resolução do conselho 

de ministros, salvo quando uma norma especial determine a sua aprovação por decreto-lei ou por 

decreto regulamentar. 

A resolução do conselho de ministros ou, se for o caso, o decreto-lei ou o decreto regulamentar 

que aprovam os planos sectoriais são publicados na 1a Série do Diário da República, devendo ainda 

ser objecto de publicação em dois jornais diários, e na página de internet da entidade responsável 

                                                 
53 (Artigo 39.° n.° 3 RJIGT). 

54 Quando em causa esteja, por exemplo, a decisão sobre a localização e realização de grandes empreendimentos públicos com 

incidência territorial (alínea c), n.° 2 do artigo 35.°), correspondendo estes empreendimentos a um daqueles que, nos termos e de 

acordo com os critérios constantes do 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8 

de Novembro, estejam sujeitos, na respectiva concretização, a avaliação de impacte ambiental, então aquela decisão deverá ser 

sujeita a avaliação ambiental estratégica. 
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pela sua elaboração, sendo depois depositados na Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano. 

F) Eficácia jurídica: 

 Os planos sectoriais vinculam todas as entidades públicas mas não são directamente 

vinculativos para os particulares. 

4.9 INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO TERRITORIAL 

4.9.1 Planos Municipais de Ordenamento do Território 

A) Definição: 

Os planos municipais de ordenamento do território são instrumentos de natureza regulamentar, 

aprovados pelos municípios, que estabelecem o regime de uso do solo, definindo modelos de 

evolução previsível da ocupação humana e da organização de redes e sistemas urbanos e, na escala 

adequada, parâmetros de aproveitamento do solo e de garantia da qualidade ambiental. 

B) Objectivos: 

Os planos municipais de ordenamento do território visam estabelecer: 

 A tradução, no âmbito local, do quadro de desenvolvimento do território estabelecido nos 

instrumentos de natureza estratégica de âmbito nacional e regional; 

 A expressão territorial da estratégia de desenvolvimento local; 

 A articulação das políticas sectoriais com incidência local; 

 A base de uma gestão programada do território municipal; 

 A definição da estrutura ecológica municipal; 

 Os princípios e as regras de garantia da qualidade ambiental e da preservação do património 

cultural; 

 Os princípios e os critérios subjacentes a opções de localização de infra-estruturas, 

equipamentos, serviços e funções; 

 Os critérios de localização e distribuição das actividades industriais, turísticas, comerciais e de 

serviços; 

 Os parâmetros de uso do solo; 

 Os parâmetros de uso e fruição do espaço público; 

 Outros indicadores relevantes para a elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial. 

C) Elaboração:  

A elaboração dos planos municipais de ordenamento do território compete à câmara municipal, 

sendo determinada por deliberação, a publicar no Diário da República e a divulgar através da 

comunicação social e na respectiva página da Internet.  
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4.9.1.1 Plano director municipal 

A) Objecto: 

O plano director municipal estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política 

municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas, integra e 

articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e 

regional, e estabelece o modelo de organização espacial do território municipal. O plano director 

municipal é um instrumento de referência para a elaboração dos demais planos municipais de 

ordenamento do território e para o estabelecimento de programas de acção territorial, bem como 

para o desenvolvimento das intervenções sectoriais da administração do Estado no território do 

município, em concretização do princípio da coordenação das respectivas estratégias de ordenamento 

territorial. 

B) Conteúdo material: 

O plano director municipal define um modelo de organização municipal do território 

estabelecendo: 

 A caracterização económica, social e biofísica da área de intervenção; 

 A definição e caracterização da área de intervenção, identificando as redes urbana, viária, de 

transportes e de equipamentos de educação, de saúde, de abastecimento público e de 

segurança, bem como os sistemas de telecomunicações, de abastecimento de energia, de 

captação, de tratamento e abastecimento de água, de drenagem e tratamento de efluentes e de 

recolha, depósito e tratamento de resíduos; 

 A definição dos sistemas de protecção dos valores e recursos naturais, culturais, agrícolas e 

florestais, identificando a estrutura ecológica municipal; 

 Os objectivos de desenvolvimento estratégico a prosseguir e os critérios de sustentabilidade a 

adoptar, bem como os meios disponíveis e as acções propostas; 

 A referenciação espacial dos usos e das actividades nomeadamente através da definição das 

classes e categorias de espaços; 

 A identificação das áreas e a definição de estratégias de localização, distribuição e 

desenvolvimento das actividades industriais, turísticas, comerciais e de serviços; 

 A definição de estratégias para o espaço rural, identificando aptidões, potencialidades e 

referências aos usos múltiplos possíveis; 

 A identificação e a delimitação dos perímetros urbanos, com a definição do sistema urbano 

municipal; 

 A definição de programas na área habitacional; 

 A especificação qualitativa e quantitativa dos índices, indicadores e parâmetros de referência, 

urbanísticos ou de ordenamento, a estabelecer em plano de urbanização e plano de pormenor, 

bem como os de natureza supletiva aplicáveis na ausência destes; 
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 A definição de unidades operativas de planeamento e gestão, para efeitos de programação da 

execução do plano, estabelecendo para cada uma das mesmas os respectivos objectivos, bem 

como os termos de referência para a necessária elaboração de planos de urbanização e de 

pormenor; 

 A programação da execução das opções de ordenamento estabelecidas; 

 A identificação de condicionantes, designadamente reservas e zonas de protecção, bem como 

das necessárias à concretização dos planos de protecção civil de carácter permanente; 

 As condições de actuação sobre áreas críticas, situações de emergência ou de excepção, bem 

como sobre áreas degradadas em geral; 

 As condições de reconversão das áreas urbanas de génese ilegal; 

 A identificação das áreas de interesse público para efeitos de expropriação, bem como a 

definição das respectivas regras de gestão; 

 Os critérios para a definição das áreas de cedência, bem como a definição das respectivas 

regras de gestão; 

 Os critérios de perequação compensatória de benefícios e encargos decorrentes da gestão 

urbanística a concretizar nos instrumentos de planeamento previstos nas unidades operativas de 

planeamento e gestão; 

 A articulação do modelo de organização municipal do território com a disciplina consagrada 

nos demais instrumentos de gestão territorial aplicáveis; 

 O prazo de vigência e as condições de revisão. 

C) Conteúdo documental:  

O plano director municipal é constituído por: 

 Regulamento; 

 Planta de ordenamento, que representa que representa o modelo de organização espacial do 

território municipal, de acordo com os sistemas estruturantes e a classificação e qualificação dos 

solos e ainda as unidades operativas de planeamento e gestão definidas; 

 Planta de condicionantes, que identifica as servidões e restrições de utilidade pública em vigor 

que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de 

aproveitamento. 

 O plano director municipal é acompanhado por: 

 Estudos de caracterização do território municipal; 

 Relatório, que explicita os objectivos estratégicos e as opções de base territorial adoptadas para 

o modelo de organização espacial, bem como a respectiva fundamentação técnica, suportada 

na avaliação das condições económicas, sociais, culturais e ambientais para a sua execução; 
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 Relatório ambiental, no qual se identificam, descrevem e avaliam os eventuais efeitos 

significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano e as suas alternativas razoáveis que 

tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação territorial respectivos; 

 Programa de execução, contendo designadamente disposições indicativas sobre a execução das 

intervenções municipais previstas, bem como sobre os meios de financiamento das mesmas. 

4.9.1.2 Plano de urbanização 

A) Objecto:  

O plano de urbanização concretiza, para uma determinada área do território municipal, a 

política de ordenamento do território e de urbanismo, fornecendo o quadro de referência para a 

aplicação das políticas urbanas e definindo a estrutura urbana, o regime de uso do solo e os critérios 

de transformação do território. 

B) Âmbito territorial:  

O plano de urbanização pode abranger qualquer área do território do município incluída em 

perímetro urbano por plano director municipal eficaz e ainda o solo rural complementar de um ou 

mais perímetros urbanos, que se revele necessário para estabelecer uma intervenção integrada de 

planeamento; Pode abranger outras áreas do território municipal que, de acordo com os objectivos e 

prioridades estabelecidas no plano director municipal, possam ser destinadas a usos e funções 

urbanas, designadamente à localização de instalações ou parques industriais, logísticos ou de serviços 

ou à localização de empreendimentos turísticos e equipamentos e infra-estruturas associadas. 

C) Conteúdo material:  

O plano de urbanização deve adoptar o conteúdo material apropriado às condições da área 

territorial a que respeita, aos objectivos das políticas urbanas e às transformações previstas nos termos 

de referência e na deliberação municipal que determinou a sua elaboração, dispondo nomeadamente 

sobre: 

 A definição e caracterização da área de intervenção, identificando os valores culturais e naturais 

a proteger; 

 A concepção geral da organização urbana, a partir da qualificação do solo, definindo a rede 

viária estruturante, a localização de equipamentos de uso e interesse colectivo, a estrutura 

ecológica, bem como o sistema urbano de circulação de transporte público e privado e de 

estacionamento; 

 A definição do zonamento para localização das diversas funções urbanas, designadamente 

habitacionais, comerciais, turísticas, de serviços e industriais, bem como a identificação das 

áreas a recuperar ou reconverter; 

 A adequação do perímetro urbano definido no plano director municipal em função do 

zonamento e da concepção geral da organização urbana definidos; 

 O traçado e o dimensionamento das redes de infra-estruturas gerais que estruturam o território, 

fixando os respectivos espaços-canal; 
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 Os critérios de localização e de inserção urbanística e o dimensionamento dos equipamentos de 

utilização colectiva; 

 As condições de aplicação dos instrumentos da política de solos e de política urbana previstos 

na lei, em particular os que respeitam à reabilitação urbana e à reconversão urbanística de 

áreas urbanas degradadas; 

 Os indicadores e os parâmetros urbanísticos aplicáveis a cada uma das categorias e 

subcategorias de espaços; 

 A delimitação e os objectivos das unidades ou subunidades operativas de planeamento e gestão 

e a estruturação das acções de perequação compensatória; 

 A identificação dos sistemas de execução do plano. 

D) Conteúdo documental:  

O plano de urbanização é constituído por: 

 Regulamento; 

 Planta de zonamento, que representa a estrutura territorial e o regime de uso do solo da área a 

que respeita; 

 Planta de condicionantes que identifica as servidões e restrições de utilidade pública em vigor 

que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de 

aproveitamento. 

 O plano de urbanização é acompanhado por: 

 Relatório, que explicita os objectivos estratégicos do plano e a respectiva fundamentação 

técnica, suportada na avaliação das condições económicas, sociais, culturais e ambientais para 

a sua execução; 

 Relatório ambiental, no qual se identificam, descrevem e avaliam os eventuais efeitos 

significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano e as suas alternativas razoáveis que 

tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação territorial respectivos; 

 Programa de execução, contendo designadamente disposições indicativas sobre a execução das 

intervenções municipais previstas, bem como sobre os meios de financiamento das mesmas. 

Os demais elementos que acompanham o plano de urbanização são fixados por portaria do 

membro do Governo responsável pelo ordenamento do território. 

4.9.1.3 Plano de pormenor 

A) Objecto: 

O plano de pormenor desenvolve e concretiza propostas de ocupação de qualquer área do 

território municipal, estabelecendo regras sobre a implantação das infra-estruturas e o desenho dos 

espaços de utilização colectiva, a forma de edificação e a disciplina da sua integração na paisagem, a 
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localização e inserção urbanística dos equipamentos de utilização colectiva e a organização espacial 

das demais actividades de interesse geral. 

B) Âmbito territorial:  

O plano de pormenor abrange áreas contínuas do território municipal, correspondentes, 

designadamente, a uma unidade ou subunidade operativa de planeamento e gestão ou a parte delas. 

C) Conteúdo material:  

O plano de pormenor deve adoptar o conteúdo material apropriado às condições da área 

territorial a que respeita e aos objectivos previstos nos termos de referência e na deliberação municipal 

que determinou a sua elaboração, estabelecendo nomeadamente: 

 A definição e caracterização da área de intervenção identificando, quando se justifique, os 

valores culturais e naturais a proteger; 

 As operações de transformação fundiária necessárias e a definição das regras relativas às obras 

de urbanização; 

 O desenho urbano, exprimindo a definição dos espaços públicos, de circulação viária e 

pedonal, de estacionamento bem como do respectivo tratamento, alinhamentos, implantações, 

modelação do terreno, distribuição volumétrica, bem como a localização dos equipamentos e 

zonas verdes; 

 A distribuição de funções e a definição de parâmetros urbanísticos, designadamente índices, 

densidade de fogos, número de pisos e cérceas; 

 Indicadores relativos às cores e materiais a utilizar; 

 As operações de demolição, conservação e reabilitação das construções existentes; 

 As regras para a ocupação e gestão dos espaços públicos; 

 A implantação das redes de infra-estruturas, com delimitação objectiva das áreas a elas afectas; 

 Os critérios de inserção urbanística e o dimensionamento dos equipamentos de utilização 

colectiva, e a respectiva localização no caso dos equipamentos públicos; 

 A identificação dos sistemas de execução do plano e a programação dos investimentos públicos 

associados, bem como a sua articulação com os investimentos privados; 

 A estruturação das acções de perequação compensatória. 

D) Conteúdo documental: 

 O plano de pormenor é constituído por: 

 Regulamento; 

 Planta de implantação, que representa o regime de uso, ocupação e transformação da área de 

intervenção; 
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 Planta de condicionantes que identifica as servidões e restrições de utilidade pública em vigor 

que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de 

aproveitamento. 

O plano de pormenor é acompanhado por: 

 Relatório, contendo a fundamentação técnica das soluções propostas no plano, suportada 

na identificação e caracterização objectiva dos recursos territoriais da sua área de 

intervenção e na avaliação das condições económicas, sociais, culturais e ambientais para 

a sua execução; 

 Relatório ambiental, sempre que seja necessário proceder à avaliação ambiental nos 

termos dos nºs 5 e 6 do artigo 74.º do RJIGT, no qual se identificam, descrevem e avaliam 

os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano e as suas 

alternativas razoáveis que tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação 

territorial respectivos; 

 Peças escritas e desenhadas que suportem as operações de transformação fundiária 

previstas, nomeadamente para efeitos de registo predial; 

 Programa de execução das acções previstas e respectivo plano de financiamento. 

Infra se representa  uma visão geral do sistema de gestão territorial português (figura 4.1). 

 

Figura 4.1 - O sistema de gestão territorial português 

Fonte: Adaptado de ICN 
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4.10 COORDENAÇÃO E A CONCERTAÇÃO NO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

O ordenamento do território constitui atribuição simultânea do Estado, das Regiões Autónomas 

e dos Municípios, apresentando-se, deste modo, como uma tarefa partilhada. Enquanto função 

pública, ele visa coordenar articuladamente as diversas decisões e actividades que incidem sobre o 

território.55 Assim, ele tem de perspectivar os problemas territoriais de um modo global, devendo 

apresentar-se como uma actividade dotada de um carácter horizontal, integrador, transversal e de 

síntese das restantes funções públicas com incidência no território. 

Face a estas atribuições paralelas e concorrentes das diversas entidades intervenientes, é 

essencial proceder à delimitação precisa da repartição de competências entre elas. 

Para o efeito, torna-se imprescindível conciliar os ditames decorrentes do princípio da 

descentralização, com os da subsidiariedade, reconhecendo atribuições específicas neste domínio às 

regiões e a outras colectividades locais, mas assegurando ao Estado um papel determinante, 

conciliador das suas actividades essenciais (Oliveira 2009). 

4.10.1 O princípio da coordenação 

O princípio da coordenação assume-se como um dos princípios de ordenamento do território e 

urbanismo constantes do artigo 5.° da LBPOTU, estando concretizado nos artigos 20° a 22.° do 

RJIGT. 

De acordo com o mesmo, determina-se o dever de o Estado e as autarquias locais 

coordenarem as respectivas intervenções em matéria de gestão territorial, sendo que tal coordenação 

se verifica especialmente no âmbito da elaboração dos vários instrumentos de gestão territorial, 

estando as entidades públicas responsáveis obrigadas a identificar e a ponderar nos diversos âmbitos 

(nacional, regional e municipal), os planos, programas e projectos incidentes sobre a área em análise, 

de forma a assegurar as necessárias compatibilizações. Na elaboração dos instrumentos de gestão 

territorial, as várias entidades não podem ignorar as actuações de planeamento já empreendidas ou 

em curso pelas outras entidades administrativas que igualmente assumem competências em matéria 

de elaboração de planos. 

O RJIGT distingue a coordenação interna (artigo 21 °) da coordenação externa (artigo 22. °). A 

primeira refere-se à coordenação entre instrumentos de gestão territorial integrados no mesmo âmbito 

de interesses (nacional, regional ou municipal); a segunda à coordenação entre cada um dos referidos 

âmbitos. 

No que se refere à primeira, incumbe ao Estado a articulação das várias políticas consagradas 

no Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), nos planos sectoriais 

(PSECT) e nos planos especiais (PEOT); às comissões de coordenação e desenvolvimento regional na 

coordenação das políticas regionais consagradas nos PROT; e às câmaras municipais e associações 

de municípios a coordenação das políticas municipais expressas nos planos municipais e nos planos 

intermunicipais de ordenamento do território. 

A coordenação deve também funcionar numa vertente de coordenação externa, pressupondo 

uma articulação adequada entre as políticas nacionais, regionais e municipais com incidência 

territorial. É de suma relevância a coordenação entre o Estado e as autarquias locais, tal como 

                                                 
55 (Art. 9º, alínea e) da CRP). 
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determina o n.º 2 do artigo 22.° do RJIGT, nos termos do qual "O Estado e as autarquias locais têm o 

dever de promover, de forma articulada entre si, a política de ordenamento do território, garantindo, 

designadamente: 

a) O respeito pelas atribuições na elaboração dos instrumentos de gestão territorial nacionais, 

regionais e municipal; 

b) O cumprimento dos limites materiais impostos à intervenção dos diversos órgãos e agentes 

relativamente ao processo de planeamento nacional, regional e municipal; 

c) A definição, em função das estruturas orgânicas e funcionais, de um modelo que permita uma 

interlocução coerente em matéria de gestão territorial. 

4.10.2 A coordenação e a concertação na elaboração dos instrumentos de gestão territorial 

O princípio da coordenação assume especial relevância e acuidade no domínio do 

procedimento de elaboração dos instrumentos de gestão territorial, especialmente no 

acompanhamento à sua elaboração.  

A fase de acompanhamento à elaboração dos instrumentos de gestão territorial visa garantir a 

intervenção e colaboração, nos procedimentos de planeamento, de entidades públicas com interesse 

na área em causa, visando acautelar uma melhor consideração e uma mais eficaz ponderação dos 

distintos interesses públicos que possam ser afectados pelo plano em elaboração. A esta fase, a versão 

inicial do RJIGT veio acrescentar uma outra, subsequente e autónoma, de concertação entre estas 

entidades e a responsável pela elaboração do plano com o objectivo de garantir que se obtém o mais 

amplo consenso entre todas elas. 

O Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, a despeito de não alterar substancialmente o 

procedimento de elaboração dos distintos instrumentos de gestão territorial, veio, contudo, alterar 

algumas das fases do acompanhamento, de molde a garantir uma maior cooperação e eficiência no 

procedimento de planeamento, e também uma maior simplificação e agilidade do mesmo. Assim, 

deu-se uma fusão entre acompanhamento e concertação, sendo que o acompanhamento passou a 

integrar a concertação que lhe era subsequente, solução que pretende que as opções de planeamento 

sejam "partilhadas" desde o início pelas várias entidades com atribuições na área, potenciando que as 

mesmas contribuam, de forma prepositiva, para o projecto do plano (Oliveira 2009).56 Não obstante a 

concertação integrar agora a fase de acompanhamento, admite-se a ocorrência de uma segunda 

concertação facultativa posterior à emissão do parecer da entidade que acompanha o plano e sempre 

antes da discussão pública. 

Para além destes aspectos, verifica-se, relativamente ao acompanhamento, uma diferenciação 

de regime aplicável a este trâmite consoante estejam em causa instrumentos directamente vinculativos 

dos particulares (planos municipais e especiais de ordenamento do território) ou instrumentos apenas 

vinculativos de entidades públicas (todos os restantes). 

No que concerne aos planos com eficácia plurisubjectiva, o RJIGT determina que a elaboração 

dos planos directores municipais e dos planos especiais seja acompanhada por uma comissão de 

acompanhamento, cujos membros são exclusivamente públicos. As restantes entidades representativas 

de interesses privados de ordem económica, social ou ambiental que podiam integrar as comissões 

                                                 
56 Com esta opção, poupa-se, ainda, comparativamente com a solução anterior, um conjunto de trâmites tendentes ao desen-

cadeamento da concertação, que correspondiam, em boa verdade, a uma repetição desnecessária de actos. 
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mistas de coordenação, passam a intervir apenas nas fases especificamente previstas para a 

intervenção do público em geral (participação preventiva, participação ao longo do procedimento e 

discussão pública) por se considerar que a sua intervenção naqueles organismos mistos não se 

traduziu numa maior eficácia dos mesmos tendo, pelo contrário, tornado o funcionamento dos 

mesmos mais pesado e, por isso, tendencialmente mais moroso (Oliveira 2009). 

As CCDR fazem sempre parte da comissão de acompanhamento e, no caso dos planos 

directores municipais, em regra presidem-na (n.° 1 do artigo 9.° da Portaria n.° 1474/2007, de 16 de 

Dezembro). Esta Portaria integra na comissão de acompanhamento a câmara municipal, enquanto 

entidade responsável pela elaboração ou revisão do plano, o que se compreende por ser no âmbito 

do acompanhamento que se promove a concertação de interesses. 

Faz também parte da comissão de acompanhamento um representante da assembleia 

municipal, que é o órgão competente para aprovação do plano director municipal.57 

Sistema de Delegação de Poderes 

Destaca-se como relevante novidade promovida pelo Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de 

Setembro, e melhor descrita no capítulo 6 desta dissertação, a instituição de um sistema de delegação 

de poderes que confere aos membros da comissão de acompanhamento verdadeiros poderes de 

representação das entidades a que pertencem, pelo que a posição que assumam vincula aquelas 

(artigo 75. °-B). Trata-se de uma solução relevante no âmbito dos procedimentos de elaboração de 

instrumentos de gestão territorial, uma vez que antes das presentes alterações, porque os 

representantes das entidades não estavam dotados dos devidos poderes de representação, as suas 

opiniões não vinculavam as entidades a que aqueles técnicos pertenciam e que, por isso, não 

dispensavam, no final, a emissão de um parecer que traduzisse a posição da entidade em causa. 

Ora, agora, estando os representantes das várias entidades devidamente dotados de poderes de 

representação, as posições que assumam no seio da comissão de acompanhamento vinculam aque-

las, substituindo os pareceres que as mesmas devessem emitir, a qualquer título, sobre o plano.  

Conferência Procedimental Instrutória 

O acompanhamento apresenta-se assim, como verdadeiro momento de coordenação e 

concertação entre as diversas entidades públicas com interesses na área, o que decorre do facto de a 

comissão de acompanhamento assumir a natureza de uma conferência procedimental instrutória 

reunindo todas entidades administrativas envolvidas no acompanhamento, para emissão de um único 

parecer sobre a proposta de plano, o qual substitui todos os pareceres que aquelas entidades 

devessem emitir.58 A emissão deste parecer único sobre o projecto do plano que substitui os vários 

pareceres sectoriais que devessem ser emitidos por cada uma daquelas entidades, corresponde à 

consagração de uma nova lógica de actuação do Estado que se traduz na necessidade de este se 

dever pronunciar de uma vez, e a uma só voz, quando os seus vários sectores tenham de intervir num 

determinado procedimento, o que incentiva a uma concertação.  

                                                 
57 Segundo Oliveira, a intervenção de um representante da assembleia municipal, enquanto órgão responsável pela aprovação do plano 

director municipal na comissão de acompanhamento visa garantir que este órgão detém conhecimento pleno das várias questões suscitadas 

durante a elaboração do plano, de molde a garantir o cabal exercício da respectiva competência e já não o acompanhamento em sentido 

estrito na elaboração do plano director municipal. 

58 De acordo com os Arts. 75.°-A e 75.°-B, do RJIGT. 
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No que concerne à elaboração dos planos de urbanização e dos planos de pormenor, o 

acompanhamento é facultativo, competindo à câmara municipal solicitá-lo à CCDR territorialmente 

competente. No entanto, a despeito de o acompanhamento ser facultativo terá sempre de ocorrer a 

convocação de uma conferência de serviços e a emissão de um parecer final que reúna a posição de 

todas as entidades representativas de interesses a ponderar, garantindo-se a concertação da câmara 

municipal com as mesmas.59 

No que concerne ao acompanhamento à elaboração dos planos sem eficácia plurisubjectiva, a 

mesma cabe, à excepção dos planos sectoriais, a comissões consultivas onde podem participar 

representantes dos interesses económicos, sociais, culturais e ambientais, e a cujo funcionamento não 

se aplicam as regras previstas para a conferência de serviços. 

No que respeita aos planos sectoriais, o acompanhamento corresponde à mera elaboração de 

pareceres pela CCDR, entidades e serviços da administração central, representativas de interesses a 

ponderar e câmaras municipais abrangidas, tendo deixado de ser acompanhadas, como até aqui, por 

uma comissão que integre os representantes de cada uma daquelas entidades. No entanto, a entidade 

responsável pela elaboração do plano pode optar pela conferência de serviços. 

4.10.3 A coordenação nas relações entre os vários instrumentos de gestão territorial 

A coordenação exigida na elaboração dos instrumentos de gestão territorial, encontra-se 

igualmente presente nas relações entre estes vários instrumentos de gestão territorial. Não obstante 

cada entidade tenha a oportunidade de intervir no procedimento da elaboração das restantes 

entidades, sempre que tal não suceda, valem as regras de relacionamento entre os instrumentos de 

gestão territoriais que correspondem no fundo, a regras de relacionamento entre as entidades res-

ponsáveis (Oliveira 2009). 

Segundo a mesma autora, embora vigore o princípio da hierarquia entre os vários instrumentos 

de gestão territorial, o mesmo encontra-se bem mais mitigado, traduzindo a ideia de que, mais 

importante do que a existência de uma hierarquia de planos, em que os planos inferiores devem 

obediência aos planos superiores, é a articulação entre eles e a coordenação das entidades 

responsáveis pelos diferentes instrumentos, para que não estejam em vigor sobre uma mesma área 

planos com soluções de ordenamento do território opostas, suscitadoras de conflitos institucionais, 

mas antes, pelo contrário, soluções que são ponderadas e discutidas entre as várias entidades 

responsáveis na matéria. 

                                                 
59 No que concerne ao acompanhamento à elaboração dos planos de urbanização e de pormenor, pode concluir-se que a 

desnecessidade de acompanhamento durante a elaboração técnica do plano não se traduz numa equivalente dispensa de as 

entidades externas se pronunciarem acerca do mesmo, mantendo-se esta, aliás, como formalidade essencial do procedimento. O que 

muda, e em obediência aos objectivos da maior autonomia e descentralização, com a correspectiva maior responsabilização dos 

municípios e ao vector da simplificação dos procedimentos que nortearam as alterações legislativas, é o paradigma subjacente à 

forma de emissão dos pareceres das entidades. 
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4.11 RELAÇÕES ENTRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

4.11.1 Relações com o PNPOT 

Dos artigos 23.° a 25.°, do RJIGT resulta que a relação entre todos os instrumentos de gestão 

territorial com o PNPOT é uma relação de hierarquia pura (compatibilidade), que não admite 

qualquer excepção.  

4.11.2 Relações entre planos sectoriais, PEOT e PROT 

No que concerne às relações entre planos sectoriais, PEOT e PROT, ou seja entre planos da 

responsabilidade da Administração (directa ou indirecta) do Estado, o RJIGT estabelece aparentemente 

um vínculo de superioridade hierárquica dos planos sectoriais e dos PROT em relação aos PEOT ao 

determinar no n.º 1 do artigo 25.° que "... os planos sectoriais e os planos regionais de ordenamento 

do território devem indicar quais as formas de adaptação dos planos especiais (.. . )  de ordenamento 

do território preexistentes determinadas com a sua aprovação 

O artigo 25°, n.º 2, do RJIGT, admite, no entanto, de forma expressa, que um PEOT altere ou 

contrarie disposições de um plano sectorial ou regional preexistente, devendo, neste caso, indicar 

expressamente as normas daqueles que são alteradas ou revogadas. Daqui concluímos que um plano 

especial posterior não está impedido de contrariar as opções estabelecidas em planos sectoriais e 

planos regionais de ordenamento do território preexistentes em vigor na mesma zona, mas tem, 

quando tal aconteça, de indicar expressamente que está a alterar ou revogar as normas dos planos 

anteriores, identificando essas normas. 

No que diz respeito às relações entre planos sectoriais e PROT determina o artigo 23. °, n.º 

4,2.ª parte que os planos sectoriais posteriores devem compatibilizar-se com os PROT já em vigor, 

determinando, por sua vez, o artigo 23.°, n.º 5,2ª parte que os PROT devem integrar as opções 

definidas pelos planos sectoriais preexistentes. 

Considerando que os planos sectoriais, os PROT, e os PEOT são planos da responsabilidade da 

Administração Central (sendo elaborados no âmbito da direcção ou superintendência do Governo), o 

legislador confiou na possibilidade de os vários sectores da Administração estadual se articularem 

entre si, tendo dado preferência ao princípio da articulação em detrimento do princípio da 

hierarquia.60 

Já no que concerne às relações entre vários planos sectoriais que se sobreponham ou entre 

vários planos especiais que incidam sobre a mesma área territorial, não obstante se aplique também o 

princípio da articulação, o legislador veio determinar que o plano posterior desconforme com o plano 

em vigor só será válido se indicar expressamente quais as normas do plano anterior que revoga. 

                                                 
60 Tal decorre do disposto no n.° 1 do artigo 23.° de acordo com o qual " . . .os  planos sectoriais, os planos especiais de ordena-

mento do território e os planos regionais de ordenamento do território traduzem um compromisso recíproco de compatibilização das 

respectivas opções ". 
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4.11.3 Relação dos planos de âmbito municipal com os outros instrumentos de gestão territorial 

4.11.3.1 Os planos municipais de ordenamento do território 

O legislador estabeleceu uma relação de inferioridade hierárquica dos planos municipais em 

relação aos restantes instrumentos de gestão territorial. 

Trata-se, no entanto, exceptuando a relação com o PNPOT e com os PEOT (onde vigora uma 

hierarquia pura), de uma hierarquia mitigada, na medida em que o artigo 80.°, do RJIGT admite que 

o plano director municipal possa contrariar as disposições de PROT e de planos sectoriais, situação 

em que os mesmos serão sujeitos a ratificação governamental e determinando a automática 

revogação ou alteração das disposições constantes dos instrumentos de gestão territorial afectados por 

forma a que traduzam a actualização da disciplina vigente.61  

Nas relações entre si dos PMOT, continua a manter-se uma relação de hierarquia mitigada que 

vigorava já no Decreto-Lei nº 69/90, de 2 de Março. 

No entanto, atentas as soluções consagradas pelo Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de 

Setembro, que reviu o RJIGT de forma inovadora, a exacta compreensão das relações entre planos 

municipais com os restantes instrumentos de gestão territorial passa pela re-compreensão do instituto 

da ratificação, atendendo o seu novo regime. 

Com efeito, a ratificação governamental, apresenta-se após as alterações ao RJIGT perpetradas 

pelo Decreto-lei nº 316/2007, de19 de Setembro, como de carácter excepcional. Como o PNPOT se 

encontra já em vigor e grande parte dos planos regionais estão em fase final de elaboração, 

consagrou-se a solução de os planos municipais apenas estarem sujeitos a ratificação governamental, 

quando pretendam alterar as opções constantes de um plano regional de ordenamento do território 

ou de um plano sectorial, tendo a resolução do conselho de ministros que ratifica o plano por função, 

nestes casos, aprovar também as alterações àqueles instrumentos de gestão territorial. 

Fora destas hipóteses entende-se que o município se encontra dentro do âmbito da sua esfera 

decisória própria devendo, por isso ficar isento de novo controlo de legalidade das suas disposições.62 

De acordo com estas alterações, verifica-se, no que à ratificação diz respeito, uma degradação 

da sua função: de tutela de legalidade, a mesma passa a funcionar como um mecanismo de 

aproveitamento do procedimento de elaboração do plano municipal para simultaneamente se 

proceder à alteração de planos de hierarquia superior (planos regionais de ordenamento do território 

e planos sectoriais) (Oliveira 2009). 

A ratificação transforma-se num mecanismo de intervenção excepcional, com funções 

específicas no âmbito da flexibilização do princípio da hierarquia dos planos, funcionando a resolução 

do conselho de ministros que ratifica o plano director municipal desconforme ao plano superior, como 

                                                 
61 Artigo 80°, n.° 5, do RJIGT. 

62 Desta forma, também é possível que os planos de urbanização ou de pormenor possam alterar o plano director municipal, ainda 

que tal alteração consista numa reclassificação dos solos, sem que a mesma se encontre sujeita a ratificação governamental, uma vez 

que se traduz na alteração de uma opção que, também ela, não esteve sujeita a este trâmite procedimental. 
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um acto contextual no âmbito do qual se procede também à aprovação da alteração ao plano de hie-

rarquia superior.63 

Nas situações em que, não obstante a desconformidade, a intenção do município é conseguir 

alcançar, pela via do seu plano, uma alteração ou derrogação de normas daqueles instrumentos de 

gestão territorial, deve então solicitar a ratificação do plano, sendo no entanto a sua apreciação pelo 

Governo suscitada através da competente comissão de coordenação e desenvolvimento regional, para 

o que deve emitir parecer devidamente fundamentado. 

4.11.3.2 Os planos intermunicipais 

Os planos intermunicipais desenvolvem o quadro estratégico definido pelo PNPOT e pelos 

PROT, devendo acautelar a programação e a concretização das políticas de desenvolvimento 

económico, social e de ambiente com incidência espacial, promovidas pela Administração central 

através de planos sectoriais. 

Os PEOT prevalecem sobre os planos intermunicipais (artigo 24.°, n.° 4, do RJIGT) que, por sua 

vez, fornecem directivas para a definição da política municipal de gestão territorial a ser definida pelos 

PMOT (artigo 24.°, n.° 2, do RJIGT). 

A este propósito destaca-se o facto de não se prever agora, ao contrário do que sucedia antes à 

luz da flexibilização do princípio da hierarquia, que os planos intermunicipais possam, mediante 

sujeição a ratificação, conter opções incompatíveis ou desconformes respectivamente com planos 

regionais de ordenamento do território ou planos sectoriais. 

Por sua vez, também já não resulta directamente da lei se podem, e em que condições, os 

planos intermunicipais ser alterados pela via de planos directores municipais, situação que 

anteriormente era admitida mediante ratificação destes (alínea c) do n.° 3 do artigo 80.°). Esta solução 

compreendia-se por os planos intermunicipais se encontrarem sempre sujeitos a ratificação, motivo 

pelo qual a sua alteração por intermédio de outro plano municipal teria de passar sempre pelo 

cumprimento deste trâmite procedimental. Ora, atendendo a que os planos intermunicipais não estão 

sujeitos a ratificação, estando em causa apenas interesses municipais e valendo no nosso 

ordenamento jurídico um princípio de hierarquia flexível, consideramos que tal é possível, desde que 

com o consentimento dos restantes municípios e a correspondente alteração de regulamentos e 

plantas para que traduzam a actualização da disciplina vigente. 

4.12 EXECUÇÃO DOS PLANOS 

Até à entrada em vigor da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei 

n.º 48/98, de 11 de Agosto), o ordenamento jurídico português era omisso relativamente aos sistemas 

e instrumentos jurídicos de execução de planos. A Lei de Bases da Política de Ordenamento do 

Território e de Urbanismo veio, pela primeira vez, no artigo 16.º, fazer referência à problemática da 

execução dos Planos Municipais, incumbindo à Administração Pública o dever de proceder à execução 

coordenada e programada de tais instrumentos (artigo 16.º, n.º 1). 

                                                 
63 No que concerne à ratificação dos planos directores municipais, determina o artigo 80.° n.° 2 do RJIGT, que a mesma ocorre a 

solicitação da câmara municipal quando no âmbito do procedimento da sua elaboração e aprovação for suscitada pelos serviços e 

entidades com competências consultivas no âmbito da elaboração e acompanhamento, a incompatibilidade com planos regionais ou 

sectoriais. 
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As linhas de actuação, preconizadas pela lei de bases, viriam posteriormente a ser desenvolvidas pelo 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (DL n.º 380/99, de 22 de Setembro) o qual 

definiu um conjunto de sistemas e instrumentos para a programação e execução dos PMOT. 

 Assim, o referido regime jurídico estabelece que a execução dos planos se faz através de três 

sistemas de execução distintos:  

1. Os sistemas de compensação;  

2. Os sistemas de cooperação;  

3. Os sistemas de imposição administrativa.  

 

Estes sistemas desenvolvem-se no âmbito de unidades de execução cuja delimitação é 

competência da Câmara Municipal, por iniciativa própria ou com a colaboração das entidades 

públicas e privadas (artigos 119.º RJIGT). A delimitação de unidades de execução requer o 

conhecimento e o contacto com os proprietários da área, uma vez que define em planta cadastral os 

limites físicos da área a sujeitar a intervenção urbanística, identifica os lotes abrangidos e visa 

assegurar o desenvolvimento harmonioso, designadamente das áreas a afectar a espaços públicos ou 

equipamentos previstos nos planos de ordenamento, e a justa repartição de benefícios e encargos 

(artigo 120.º, n.º1 RJIGT). 

No sistema de compensação a iniciativa de execução é dos particulares, que ficam obrigados a 

prestar ao município a compensação devida de acordo com as regras estabelecidas nos planos ou em 

regulamento municipal. 

Os direitos e as obrigações dos participantes na unidade de execução são definidos por 

contrato de urbanização. 

De acordo com os critérios estabelecidos na lei e nos planos, cabe aos particulares proceder à 

perequação dos benefícios e encargos resultantes da execução do instrumento de planeamento entre 

todos os proprietários e titulares de direitos inerentes à propriedade abrangidos pela unidade de 

execução, na proporção do valor previamente atribuído aos seus direitos. ( Art. 122º do RJIGT). 

Este sistema implica a associação de proprietários, o que faz com que tenha uma aplicação 

prática muito reduzida no nosso país, uma vez que não existe historicamente tradição de cooperação. 

A este respeito, Marques Oliveira (2002) realça que «entre nós falta a tradição da associação dos 

particulares em geral, o que nos leva a presumir que eventualmente o sistema de execução mais 

comum será o da cooperação». 

O sistema da compensação será provavelmente o que mais interessa ao município, uma vez 

que mediante ele, fica liberto de toda a tarefa de execução do plano e respectivos encargos 

financeiros. Assim, o município tem toda a vantagem em ter um papel activo, no sentido de incentivar 

os proprietários a associarem-se. Em vez de aguardar passivamente o surgimento de iniciativas 

pontuais, aleatórias no espaço e no tempo, pode ser o catalisador de iniciativas privadas. Na mesma 

linha, a propósito da execução de Planos Directores Municipais, Alves Correia (1995) salienta que são 

possíveis duas atitudes por parte dos municípios: ou se limitam a aguardar o surgimento espontâneo 

de iniciativas privadas de urbanização e de construção ou, em vez disso, desempenham um papel 

activo e interventor, estimulando e enquadrando as iniciativas privadas de concretização e 

implementação de tais planos. 
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No sistema de cooperação, a iniciativa de execução do plano pertence ao município, com a 

cooperação dos particulares interessados, actuando coordenadamente, de acordo com a 

programação estabelecida pela câmara municipal e nos termos do adequado instrumento contratual. 

Os direitos e as obrigações das partes são definidos por contrato de urbanização, que pode assumir 

as seguintes modalidades: 

a) Contrato de urbanização, entre os proprietários ou os promotores da intervenção urbanística, na 

sequência da iniciativa municipal; 

b) Contrato de urbanização entre o município, os proprietários ou os promotores da intervenção 

urbanística e, eventualmente, outras entidades interessadas na execução do plano. (artigo 123.º 

RJIGT). 

Presume-se que este sistema terá maior aplicação, uma vez que contemplando a iniciativa 

privada, não são imputados a esta, exclusivamente, os encargos resultantes da iniciativa de 

desencadear todo o processo. 

 

No caso de opção pelo sistema de imposição administrativa, a iniciativa de execução é 

municipal.O município pode actuar directamente ou através de concepção de urbanização, mediante 

concurso público, devendo o respectivo caderno de encargos especificar as obrigações mínimas do 

concedente e do concessionário ou os respectivos parâmetros (artigo 124.º RJIGT). 

 

Qualquer dos sistemas referidos para a execução dos PMOT se desenvolve no âmbito de 

unidades de execução, facto que implica a «execução sistemática do plano» (Oliveira, M. 2002). Esta 

situação suscita necessariamente a seguinte questão: será que esta é a única forma de execução do 

plano? Ou também são permitidas operações urbanísticas pontuais sem a prévia delimitação de 

unidades de execução? 

O RJIGT parece apontar apenas no sentido da execução sistemática, uma vez que só esta vem 

definida e regulada. Neste sentido, Marques Oliveira (2002) salienta que mesmo não sendo a 

execução sistemática «a solução necessária a retirar do DL n.º 380/99 (a de que as operações 

urbanísticas só podem ser realizadas em áreas para as quais já tenha sido delimitada uma unidade de 

execução), o legislador a assume como a situação normal de execução dos planos». 

Acresce ainda o facto da repartição de benefícios e encargos, para cujas unidades de execução se 

encontram vocacionadas, se encontrar inviabilizada no caso de operações urbanísticas disseminadas 

no tempo e no espaço. 

Na problemática da execução sistemática revela-se urgente a determinação das situações em 

que esta não possa ocorrer, para que as operações urbanísticas, fora destas unidades, tenham um 

efectivo carácter excepcional e, quando se justifiquem, tenham o necessário enquadramento. Esta 

questão é particularmente relevante, principalmente se se atender ao facto de que a maioria dos 

municípios portugueses não dispõe de uma verdadeira política fundiária municipal. 

4.12.1 Os Instrumentos de execução dos PMOT previstos no RJIGT 

Os instrumentos de execução dos PMOT estão previstos no RJIGT, dos artigos 126.º a 134.º. 

Estes instrumentos são o direito de preferência, em que o município tem preferência nas transmissões 

por título oneroso, entre particulares, de terrenos ou edifícios situados nas áreas do plano com 

execução programada (artigo 126.º); a demolição de edifícios (artigo 127.º); a expropriação, de 
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terrenos e edifícios destinados à execução dos PMOT (artigo 128.º); a reestruturação da propriedade 

(artigo 129.º); e o reparcelamento do solo urbano de acordo com as disposições dos PMOT (artigos 

131.º a 134.º). 

O direito de preferência concerne ao facto da Administração ter preferência na aquisição de 

edifícios ou terrenos. Embora restrito às áreas dos planos com execução programada, não deixa de 

ser um importante instrumento de execução de planos. Caso não haja acordo no preço 

convencionado, e segundo o disposto no Código de Expropriações, o direito de preferência só se 

mantém se o valor for inferior a 20% do convencionado.  

No que concerne à demolição de edifícios, esta apenas pode ser autorizada se for necessária 

para a execução do Plano de Pormenor ou quando os edifícios careçam de requisitos de segurança e 

salubridade indispensáveis ao fim a que se destinam e a respectiva beneficiação ou reparação seja 

técnica ou economicamente inviável. O legislador denota aqui uma clara preferência pela reabilitação 

do edificado existente, em detrimento de construções novas. 

Segundo Marques Oliveira «este artigo terá de ser lido no sentido de que sendo, embora, em 

geral possível a realização de operações de demolição de edifícios, se estiver em vigor um Plano de 

Pormenor tal autorização só será possível se aquelas operações estiverem expressamente previstas no 

seus normativos». Esta interpretação está de acordo com o artigo 91.º dado que um dos elementos 

definidos para o conteúdo material dos Planos de Pormenor é – «as operações de demolição» 

(Oliveira, M. 2003). 

 

No que concerne à expropriação, sempre foi utilizada como instrumento de execução de 

planos. Neste sentido, o RJIGT define no n.º1 do artigo 128.º que a Administração pode expropriar 

terrenos e edifícios que sejam necessários à execução dos PMOT. O n.º 2 do mesmo artigo, 

designadamente as alíneas b), c) e d), tem como intuito penalizar os proprietários (expropriação por 

utilidade pública de execução do plano) que retenham o solo com fins especulativos, não o utilizando 

nem o disponibilizando no mercado. Encontra-se instituída na Lei dos Solos (DL n.º 794/76, de 5 de 

Novembro alterado pelo DL n.º 313/80, de 19 de Agosto). Posteriormente, em 1999, o Código de 

Expropriações veio estabelecer as regras para expropriação de bens imóveis e direitos a eles inerentes. 

A capacidade dos municípios para expropriar deve restringir-se à obtenção das reservas de terrenos 

necessárias e suficientes para satisfazer os programas de execução dos PMOT. Considera-se que este 

instrumento de execução deve ser utilizado em última instância, quando se tiverem esgotado as 

possibilidades de negociação.  

Assim, no entanto, a expropriação poderia ser utilizada como um importante instrumento de 

política de solos, mas na verdade não tem sido muito empregada com tal finalidade. Segundo alguns 

autores, tal deve-se à carga social e política associada à expropriação, bem como à falta de 

capacidade financeira das autarquias. 

No que respeita à reestruturação da propriedade, prevê o Artigo 129.º do RJIGT, quando um 

conjunto de prédios pertencentes a vários proprietários e não aproveitados urbanísticamente nos 

termos do artigo 128.º, que o município mediante cooperação ou imposição administrativa possa 

proceder à reestruturação da propriedade. Se os proprietários não subscreverem o acordo ou outro 

alternativo, não derem início às obras ou não as concluírem no prazo fixado, pode o município 

proceder à expropriação, invocando utilidade pública de execução do plano. 
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O reparcelamento do solo urbano, de acordo com as disposições do plano, é também, no 

âmbito do RJIGT, um instrumento de execução de planos. Encontra-se previsto nos artigos 131.º a 

133.º do RJIGT e consiste no agrupamento de terrenos, localizados dentro dos perímetros urbanos 

delimitado pelos PMOT, e sua posterior divisão e adjudicação dos lotes ou parcelas resultantes aos 

proprietários primitivos ou a outras entidades interessadas na operação. (artigo 131.º, n.º 1 do 

RJIGT). 

 A operação de reparcelamento é da iniciativa dos proprietários, directamente ou conjuntamente com 

outras entidades interessadas, ou da câmara municipal, isoladamente ou em cooperação (artigo 

131.º, n.º 3). Os artigos 132.º e 133.º definem ainda os critérios para o reparcelamento e os efeitos 

do mesmo. 

Não obstante os instrumentos jurídicos de política de solos, já mencionados, à disposição da 

Administração, o combate ao fenómeno de retenção de solos urbanos não é eficaz. De facto, não 

existem incentivos fiscais que incentivem os proprietários a utilizar os solos urbanos para a construção 

ou a disponibilizá-los a preço razoáveis para os promotores. Considera-se que os sistemas de 

execução de planos são essenciais, mas não substituem a necessidade de adoptar uma política de 

solos capaz de garantir as reservas fundiárias necessárias para a realização da infra-estrutura pública. 

Este aspecto assume particular relevância se se atender à necessidade de disponibilizar solos em 

tempo, local e quantidades suficientes para a concretização das propostas estruturantes dos planos. 

4.13 A EVOLUÇÃO MAIS RECENTE DO SISTEMA: O CAMINHO PARA A MUDANÇA? 

O sistema de gestão territorial instituído pela LBPOTU, desenvolvido e regulamentado pelo 

RJIGT foi recentemente objecto de uma revisão, mediante o Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de 

Setembro que visou: 

A simplificação e agilização dos procedimentos, procedendo-se a uma redução de prazos e à 

simplificação dos trâmites dos procedimentos de planeamento, nomeadamente no acompanhamento, 

concertação e controlos finais da legalidade dos planos municipais de ordenamento do território pelas 

comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR). 

A descentralização de competências para os municípios, associada à correspondente maior 

responsabilização e autonomia destes, traduzida designadamente, na ausência de carácter vinculativo 

dos controlos de legalidade efectuados pelas CCDR e na desnecessidade de ratificação dos planos 

directores municipais, bem como dos planos de urbanização e dos planos de pormenor que alterem 

planos municipais de hierarquia superior. Esta solução concretiza a previsão da LBPOTU da 

excepcionalidade da ratificação após a aprovação do PNPOT e dos novos planos regionais de 

ordenamento do território (artigo 32. °, n.º 2). 

A desconcentração de competências no âmbito da Administração central, designadamente 

reforçando o papel das CCDR. São estes órgãos desconcentrados do Estado que procedem à 

verificação final da legalidade dos planos municipais, devendo pronunciar-se na fase de 

acompanhamento, sobre o cumprimento, por estes, de normas legais e sobre a conformidade ou 

compatibilidade com outros instrumentos de gestão territorial sendo ainda as CCDR que suscitam ao 

Governo apreciação de pedidos de ratificação de planos directores municipais nas situações a que a 

ela haja lugar. 

O reforço dos mecanismos de concertação dos interesses públicos e destes com os interesses 

privados subjacentes aos processos de planeamento, destacando-se a previsão legal da possibilidade 
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de se celebrarem contratos sobre o exercício dos poderes de planeamento, os contratos para 

planeamento. 

A clarificação e diferenciação de conceitos da dinâmica dos planos, em especial no que 

concerne à melhor diferenciação entre revisão e alteração, e à precisão dos distintos procedimentos 

integrados nesta última figura de dinâmica. 

A clarificação da finalidade, conteúdo e tipologia dos instrumentos de gestão territorial, com 

particular relevo no que concerne aos planos municipais de ordenamento do território. 

Tais alterações prosseguem os objectivos da eficiência dos processos de planeamento, da quali-

ficação das práticas técnicas administrativas e da qualificação dos próprios instrumentos de gestão 

territorial, tendo-se considerado ser este o momento adequado para os promover dado estar já em 

vigor o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, enquanto enquadramento de 

todos os instrumentos de gestão territorial e das várias políticas com repercussão no território, e 

encontrarem-se em processo avançado de elaboração ou de revisão os vários planos regionais de 

ordenamento do território que definem a estratégia de referência para os planos municipais. 

Pelo exposto, podemos concluir que as relações entre os vários instrumentos de gestão territorial 

se tornaram mais flexíveis, sendo o estabelecimento de relações de hierarquia mitigada a forma 

encontrada pelo legislador para flexibilizar e tornar mais operativa e célere a planificação territorial, 

garantindo uma maior e mais eficaz articulação e coordenação das várias entidades públicas 

envolvidas. 

Caracterizado o actual panorama do ordenamento do território e do sistema de gestão 

territorial português, procederemos no capítulo seguinte a um diagnóstico e análise crítica das 

principais deficiências e disfunções que consideramos existirem no sistema de planeamento territorial. 
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5| PROBLEMÁTICAS, DEFICIÊNCIAS E DISFUNÇÕES DO 
ORDENAMENTO E PLANEAMENTO TERRITORIAL PORTUGUÊS- 
ANÁLISE CRÍTICA 

 «A tendência das instituições ligadas ao ordenamento do 

território e ao ambiente é a de que a coerência e clareza da 

gestão do território é tanto maior quanto mais regras 

incidirem sobre o espaço. Isto tem-se traduzido na múltipla 

legislação e normativa que, nos diversos domínios da 

administração pública, se tem feito publicar para enquadrar 

o planeamento e a gestão do território, e na sobreposição 

de diversos tipos de planos numa mesma área territorial.» 

 Soares, 2004. 

«Após o momento que se segue ao orgulho pela vastidão 

ilimitada dos territórios conquistados, surge o momento 

desesperado em que se descobre que este império que nos 

parecera a soma de todas as maravilhas, é uma ruína sem 

pés nem cabeça.»  

Calvino, 1993. 

5.1 AVALIAÇÃO DAS PROBLEMÁTICAS E DEFICIÊNCIAS DO SISTEMA DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO  

Em Portugal, o processo de urbanização foi essencialmente caracterizado por um ritmo 

excessivo e constante de ocupação humana do litoral, ocupando Portugal a posição cimeira da UE 

nesta sede, com um aumento de mais de 34% de novas áreas urbanas nos territórios litorais entre 

1995 e 2005. Denota-se igualmente uma concentração dominante das actividades económicas na 

faixa litoral do território, e uma acentuada perda de dinamismo económico e demográfico dos 

territórios situados no interior, marcados pela desertificação.  

Assistiu-se assim à consolidação de um sistema urbano desequilibrado, com fortes dualidades 

em termos de dimensão das áreas urbanas, e com dificuldades de afirmação na rede das cidades 

globais, com a presença de duas grandes áreas metropolitanas que contrastam com cidades de 

pequena e média dimensão, com fortes desequilíbrios em termos de acesso da população a serviços e 

equipamentos colectivos de hierarquia superior, além de menores possibilidades de acesso a 

mercados de trabalho mais promissores e competitivos. 

Tal padrão de desenvolvimento territorial não obedece às orientações conducentes a um 

território mais estruturado e coerente na sua ocupação, mais equilibrado, coeso e portanto mais 

competitivo, definidas quer em documentos estratégicos nacionais (nomeadamente o PNDES e o 

PNPOT), quer pela própria União Europeia como seja o Esquema de Desenvolvimento do Espaço 

Comunitário (EDEC). 

Por este motivo, documentos nacionais produzidos e aprovados superiormente, como a 

Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS) e o Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT), incluem nas suas orientações estratégicas o objectivo de 
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desenvolvimento de um sistema urbano policêntrico e de novas centralidades urbanas no espaço 

nacional continental. O PNPOT aponta já alguns eixos urbanos emergentes que podem servir de 

suporte a novas aglomerações com carácter metropolitano, desde que devidamente apoiados em 

bons sistemas de acessibilidades e dotados dos equipamentos e serviços públicos que lhes permitam 

alargar a sua área de influência aos territórios circundantes. Através de um sistema urbano 

policêntrico, que atenue os efeitos negativos das tendências para a urbanização contínua ao longo da 

faixa litoral, bem como os fenómenos de construção dispersa e de urbanização difusa, potencia-se 

uma relação mais integrada e equilibrada entre as aglomerações metropolitanas e as áreas urbanas 

de menor dimensão, assim como entre os centros secundários do interior e as suas envolventes rurais. 

Esta estruturação urbana policêntrica do território e o fortalecimento das relações urbano-rurais são 

imprescindíveis para a construção e consolidação de economias de aglomeração e para o 

desenvolvimento de novas centralidades, conducentes à afirmação de aglomerações urbanas 

funcionalmente competitivas e inseridas nas dinâmicas nacionais e internacionais, valorizando o 

potencial de todos os territórios e promovendo uma maior equidade de acesso a bens e serviços entre 

as diferentes regiões do país. 

Na óptica de Ferreira (2005), existem duas situações que, a despeito dos bons instrumentos de 

gestão territorial, explicam a persistência da ineficácia do planeamento urbanístico e o correlativo 

desordenamento do território:  

Em primeiro lugar, as sociedades mudaram radicalmente nos últimos 30 anos, evoluindo da 

modernidade para a fase que se convencionou designar por pós-modernidade; mudaram as 

sociedades, a economia, os valores e os elementos que produzem e conformam as transformações 

espaciais; Em apenas três décadas, Portugal fez o percurso da transição rural-urbano que os seus 

parceiros europeus (Itália, Alemanha, França) realizaram em mais de 100 anos. (…) Esta urbanização 

acelerada da população e da sociedade portuguesas teve efeitos visíveis, deixou marcas profundas no 

território nacional. 

Em segundo lugar, a evolução da sociedade portuguesa, não tem seguido os padrões puros 

das sociedades ocidentais desenvolvidas, antes sim têm coexistido situações arcaicas com elementos 

característicos da modernidade, e com outros típicos da pós-modernidade. 

As mudanças ocorridas e o fenómeno explosivo da urbanização portuguesa originaram uma 

alteração do paradigma de cidade e o aparecimento de novas realidades urbanas. Desta forma, toda 

a lógica anteriormente vigente inerente à elaboração dos planos urbanísticos vigente anteriormente se 

tornou totalmente obsoleta e desadequada à realidade actual. Já não é possível fazer planos 

urbanísticos para uma realidade de evolução lenta, captável e previsível. Acresce que, as 

especificidades de evolução da sociedade portuguesa não se adequam linearmente à aplicação do 

estrito paradigma modernista do planeamento urbanístico, como salienta Soares (2005), «Só se 

combatem os efeitos negativos da dispersão e dos subúrbios planeando e qualificando as periferias e 

os espaços rurais como entidades territoriais específicas e diferenciadas da cidade tradicional». 

A realidade urbanística portuguesa tem sido assim assolada pelos desfasamentos constantes 

entre sociedade e planeamento. 

Nos últimos anos teve lugar uma extraordinária evolução legislativa de cariz urbanístico e 

ambiental, patente nomeadamente, na cobertura de todo o território pelos PDM de primeira geração, 

avançando-se já presentemente para os PDM de segunda geração. Foram também aprovados 
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inúmeros instrumentos de ordenamento de território com carácter estratégico nomeadamente o 

PNPOT, os PROT. 

A figura da avaliação ambiental estratégica (AAE), constitui também um marco relevante da 

incorporação do vector ambiente no planeamento territorial. A AAE é um instrumento de avaliação de 

impactes a nível estratégico. Tem como objectivo principal incorporar uma série de valores ambientais 

no procedimento de tomada de decisão sobre planos e programas, durante a sua elaboração e antes 

da sua aprovação. Assegura uma visão estratégica e uma perspectiva alargada em relação às 

questões ambientais através da integração global das considerações biofísicas, económicas, sociais e 

políticas relevantes que possam estar em causa, num quadro de sustentabilidade.  

Mas paradoxalmente, com toda a evolução legislativa ocorrida, tem vindo a aumentar o 

desordenamento do território e a agudizarem-se os problemas ambientais. 

5.1.1 A necessidade de um novo modelo global de planeamento  

Mostra-se urgente criar e aplicar novas modalidades e instrumentos de planeamento territorial. 

O planeamento moderno tem de possuir uma componente mais estratégica, processual, 

prospectiva e flexível. Tem de ser mais aberto, comunicativo, interactivo e participado, acolhendo e 

incrementando a participação dos cidadãos e das suas organizações e agentes económicos. 

A visão, os projectos e a participação constituem assim, no entender de Ferreira, a trilogia que 

domina as novas tendências, as práticas e os procedimentos de planeamento estratégico territorial. 

Os novos processos de planeamento territorial terão igualmente de conceder primazia à 

concertação e à contratualização público-privadas na gestão das cidades e na realização de projectos 

estruturantes para o seu desenvolvimento, pois só dessa forma será possível assegurar as sinergias, a 

partilha de responsabilidades, recursos e mobilização dos mesmos para as verdadeiras mudanças no 

sistema urbano e territorial. 

Por sua vez, Fernanda Paula Oliveira, avança como principais dificuldades do sistema de gestão 

territorial as seguintes: 

  A inexistência da regionalização administrativa que obrigou à reorganização, do sistema 

instituído, do ponto de vista das atribuições, permanecendo o nível regional de planeamento na 

responsabilidade do Estado. Ao invés de um sistema de gestão territorial em três níveis, 

possuímos apenas um sistema estruturado em dois níveis, o que constitui um entrave à 

descentralização. 

 A dificuldade de apenas os planos municipais e especiais possuírem eficácia plurisubjectiva, não 

detendo este tipo de eficácia, em circunstância alguma, os planos regionais de ordenamento do 

território. Por este motivo, as suas opções têm de ser concretizadas ou até integradas nos planos 

municipais para terem aquele tipo de eficácia, o que suscita particulares dificuldades sempre 

que exista resistência dos municípios em proceder àquela adequação. Assim, embora os planos 

directores municipais, se não forem adaptados aos PROT, sejam ilegais, continuam em vigor 

enquanto tal ilegalidade não for declarada.64 

                                                 
64 Para além de que, ainda que o Estado possa, ao abrigo dos poderes que a lei lhe confere, suspender os planos directores 

municipais por motivos de interesse regional e nacional, esta suspensão gera um vazio normativo por não obrigar à adopção de medi-
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 A difícil gestão e operatividade dos planos municipais de ordenamento do território por se 

verterem nestes não apenas as opções municipais, mas também as dos outros níveis que se 

pretende sejam directamente vinculativos dos particulares. A lógica do sistema actual de fazer 

reconduzir para o plano director municipal, todas as opções dos níveis superiores que se 

pretendam directamente vinculativas dos particulares torna-os um repositório das mais variadas 

matérias, da responsabilidade dos mais distintos sectores, fazendo perder de vista o seu cerne 

essencial.  

 A tipologia aberta dos planos sectoriais. Com efeito, a esta tipologia se reconduzem não 

apenas os planos, programas e estratégias de desenvolvimento respeitantes aos diversos 

sectores da Administração central, como também os planos de ordenamento sectorial (v.g. os 

planos regionais de ordenamento florestal), os regimes territoriais definidos ao abrigo de lei 

especial (o caso da Rede Natura 2000) e as decisões de localização e realização de grandes 

empreendimentos públicos com incidência territorial. Acresce, a estes, (expressamente previstos 

no artigo 35.° do RJIGT), todos os instrumentos de natureza legal ou regulamentar com 

incidência territorial existentes à data da entrada em vigor do RJIGT e que não tenham, nos 

termos definidos nos n.os 2 e 3 do seu artigo 154.°, sido reconduzidos à tipologia fechada nele 

prevista. Com efeito, determina o n.º 4 deste artigo que estes instrumentos, desde que da 

responsabilidade da Administração Estadual, continuam em vigor com a natureza de planos 

sectoriais, o que significa, desde logo, ser esta uma categoria residual de instrumentos de 

gestão territorial. A qualificação de um instrumento com incidência territorial como plano 

sectorial tem como consequência imediata a impossibilidade de o mesmo poder produzir efeitos 

directos e imediatos em relação aos particulares.  

 A desadequação de grande parte dos planos especiais de ordenamento do território ao sistema 

de gestão territorial, na medida em que, em vez de se limitarem a definir regimes de 

salvaguarda, classificam e qualificam os solos, quer por via da alteração de perímetros urbanos 

definidos nos instrumentos de planeamento, quer pela definição das categorias às quais se 

encontram associadas utilizações e parâmetros de ocupação, gerando conflitos de atribuições 

desnecessários. 

 As dificuldades em cumprir o princípio da tipicidade pelo legislador, porquanto a tipicidade dos 

instrumentos de gestão territorial, obrigando à recondução, aos tipos nela previstos, de todos os 

instrumentos com incidência e repercussão territorial, não tem sido cumprido pelo legislador 

ordinário, em especial quando se coloca a questão do reconhecimento de efeitos directos às 

prescrições destes instrumentos de intervenção territorial. Assim, embora o legislador sectorial 

tenha quase sempre consciência de que a qualificação de um instrumento como plano sectorial 

não lhe confere eficácia directa e imediata em relação aos particulares, acaba por encontrar 

expedientes que lhe permitem fugir a esta limitação.65 Em vez de um sistema fechado, o mesmo 

                                                                                                                                                         
das preventivas e não determina a paralisação da gestão urbanística, que continua a ocorrer sem aplicabilidade das regras dos PROT, 

por não conferir efeitos directos às suas normas (Oliveira, 2009). 

65 Veja-se, a título de exemplo, o caso do planeamento previsto na Lei da Água, que reconhece ao Plano Nacional da Água, aos 

planos de gestão de bacia hidrográfica e aos planos específicos de gestão da água a natureza de planos sectoriais. Considerando a 

limitação que esta qualificação produz em termos de eficácia jurídica das suas normas, vem o artigo 27.° da Lei da Água determinar 

que "no caso de um instrumento de planeamento das águas concluir pela necessidade de submeter algumas actividades dos 

administrados aos condicionamentos ou restrições autorizados por lei, impostos pela protecção e boa gestão das águas, são fixadas 

em regulamento, aprovado por portaria do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, as 

normas que estabeleçam tais condicionamentos e restrições", prescrição esta com o objectivo claro de conseguir conferir eficácia 
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tem, pois, vindo a ser sucessivamente aberto, já que o legislador tem estado a reconhecer 

outros instrumentos de definição de regras sobre o território, sem os reconduzir ao sistema. 

  Débil implementação da Lei de Bases em matéria de execução e dos mecanismos de 

programação dos instrumentos de gestão territorial. 

 Inexistência de uma avaliação da política de ordenamento do território vertida na elaboração dos 

relatórios do estado do ordenamento do território. 

Segundo Ferreira (2005), sem prejuízo de actualmente não se verificarem já as debilidades 

técnicas e financeiras dos municípios anteriormente sentidas, persiste ainda um elevado défice de 

cultura e de hábitos urbanos. Há falta de urbanidade e de cidadania e consequentemente, uma 

grande falta de sensibilidade e determinação dos responsáveis políticos, cidadãos e agentes 

económicos relativamente ao território. 

De facto, o território é um espaço geográfico e físico, mas, também, económico, social, 

administrativo e perceptivo. Ou seja, no conceito moderno, o território é “ a entidade suporte, de 

integração e de síntese, de toda a actividade humana, com particular realce para as actividades 

produtivas, o habitat, os recursos naturais e ambientais, as identidades, bem como os agentes desses 

processos”(Ferreira, 2005). 

Ferreira (2005) enuncia como deficiências no sistema de gestão territorial português: a 

persistência do centralismo, o labirinto da administração, a opacidade do sistema, existência de 

legislação excessiva e desconexa, a ausência de regionalização que dificulta a descentralização, e a 

falta de simplificação e eficiência nos processos de ordenamento do território. 

O mesmo autor refere também que a eficácia das políticas públicas, avalia-se, 

fundamentalmente, pelos seus resultados. Ora, o estado de (des) ordenamento do território demonstra 

que, entre nós, tem faltado eficácia às políticas do território. A identificação objectiva dos problemas e 

das suas causas constitui a primeira condição para a sua superação.  

Considera assim, como principais problemas no seio do sistema de ordenamento territorial os 

seguintes: 

 Macrocefalia e dualismo na ocupação do território, com duas grandes metrópoles (Lisboa e 

Porto) e uma excessiva concentração do povoamento na restante faixa litoral, em contraste com 

a regressão populacional e a baixa taxa de actividade económica e de emprego no resto (2/3) 

do território; 

 Urbanismo expansivo, dispersivo e oneroso, com um elevado consumo de solos, destruidor de 

recursos naturais, induzindo padrões urbanísticos desqualificados e dispendiosos em infra-

estruturas e equipamentos e em consumos energéticos poluentes; 

 Suburbanização de vastas zonas do território, com relevo para as áreas metropolitanas onde 

se concentram as populações mais desfavorecidas, o desemprego, as marginalidades e a 

insegurança; 

                                                                                                                                                         
plurisubjectiva às opções constantes daqueles instrumentos de planeamento sectorial por uma outra via (a aprovação de um 

regulamento), mas esquecendo a determinação da Lei de Bases e do RJIGT de que todos os instrumentos de natureza legal e 

regulamentar (como no caso) não reconduzidos à tipologia neles prevista permanece em vigor como plano sectorial, logo sem aquele 

tipo de eficácia. 
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 Degradação e ameaça dos sistemas ecológicos, designadamente dos recursos hídricos, 

atmosféricos, da paisagem, do litoral ;  

 De uma forma transversal, na génese destes problemas estão, fundamentalmente os seguintes 

factores e situações: 

 Os históricos atrasos da sociedade portuguesa, tradicionalmente polarizados pela expansão 

marítima e colonial; 

 O anacrónico centralismo político e administrativo, transformado em cultura enraizada na 

sociedade portuguesa, causador de pesadas inércias e distorções; 

 As tradicionais e estruturais debilidades da administração pública, provocando um processo 

labiríntico, opaco e arrastado de decisão e ineficácia, problema fulcral que só agora começa 

a ser atacado com determinação. Atenta a natureza estrutural dos problemas, a modernização 

da administração e a sua operacionalização funcional serão essenciais para a alteração deste 

estado de coisas, mas uma tarefa difícil de concretizar; 

 Proliferação de legislação, claramente excessiva e desconexa, por vezes contraditória ou 

sobreposta, constituindo regimes confusos e complexos; 

 Ausência de uma política de solos coerente e eficaz, beneficiando a propriedade fundiária, e a 

intermediação especulativa em desfavor da produção, da função social do solo e do 

ordenamento do território; 

 Défice de empreendorismo, com reflexos de natureza acentuadamente especulativa dos 

sectores imobiliário e de urbanização ; 

 Défice de cultura urbana e de urbanidade dos portugueses.  

Ferreira (2005) refere ainda o seguinte: «(…) na reflexão que propomos e nas reformas que o 

governo agora prossegue é preciso ter a clarividência, a sabedoria e a coragem para ir ao fundo dos 

problemas. É preciso mudar processos e não se ficar pelo simples encurtamento de prazos, mantendo 

a teia legal e institucional que tolhe o planeamento e a gestão do território; é necessário definir, com 

clareza, quem coordena, quem manda e quem decide nas imbricadas consultas às entidades 

sectoriais; é preciso motivar, mas, também, responsabilizar dirigentes e funcionários; ultrapassada a 

fase das infra-estruturas básicas, nas autarquias precisamos de uma nova geração de políticos, com 

outra visão e novas prioridades para o poder local; aos promotores e aos projectistas têm de ser 

dados sinais claros e firmes de que os instrumentos de planeamento e os regulamentos urbanísticos 

são para cumprir e nem sempre o território suporta os respectivos índices máximos (que para a 

generalidade dos promotores são índices mínimos!).» 

Finalmente, torna-se necessário descodificar e “popularizar” o planeamento e a gestão do 

território tornando-os acessíveis aos cidadãos e estimulando a sua participação activa nos processos 

de concepção e de aplicação dos respectivos instrumentos.  
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5.2 DEFICIÊNCIAS E DISFUNÇÕES DO SISTEMA DE ORDENAMENTO E PLANEAMENTO 

TERRITORIAL PORTUGUÊS- CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS 

Atenta a natureza estruturante e o papel transversal desempenhados pelo ordenamento e gestão 

do território, o necessário reforço da produtividade e da competitividade do país dependem 

essencialmente, do tempo e da forma como solucionarmos as limitações e os problemas de 

ordenamento e planeamento territorial existentes. É facto assente que existe uma crise no ordenamento 

e planeamento territorial, que afecta a capacidade competitiva do território como recurso e da própria 

economia nacional.  

Um estudo encomendado pelo Ministério da Economia ao Mc Kinsey Global Institute, “Portugal 

2010 – Acelerar o Crescimento e a Produtividade”, mostra que a produtividade em Portugal 

corresponde a cerca de metade da média dos países europeus mais produtivos e que, de entre os 

factores que estão na base desta diferença, o ordenamento do território e a burocracia do 

licenciamento é um dos mais significativos, resultante, fundamentalmente, da deficiente coordenação e 

visão integrada dos múltiplos planos que incidem sobre o mesmo local, e de processos de 

licenciamento complexos, insuficientemente coordenados, heterogéneos e pouco transparentes (Soares 

2004). 

Assim, consideramos que há que diagnosticar objectivamente os problemas, deficiências e 

disfunções, e face a este diagnóstico, propor, e sobretudo, implementar de forma firme e correcta, 

medidas de superação das disfunções diagnosticadas. Urge definir e criar instrumentos e condições 

que confiram maior estruturação, coerência e eficácia ao planeamento e gestão do território, 

almejando-se uma melhor qualidade urbanística, ambiental e a potenciação das oportunidades do 

território.  

Paralelamente, vivemos um contexto decisivo para o futuro do ordenamento do território e da 

sustentabilidade ambiental em Portugal, face aos importantes desafios que a intensificação da 

globalização e os impactos do alargamento da União Europeia acarretam, nomeadamente em sede 

do aumento da nossa competitividade, que passa necessariamente por valorizar e dinamizar o 

território como o nosso mais importante recurso.  

5.2.1 Sistema proposto 

Mostra-se necessário recuperar atrasos e erros do planeamento e gestão territoriais, 

designadamente a macrocefalia metropolitana e a excessiva ocupação urbana litoral, investir na 

salvaguarda e valorização dos nossos recursos naturais, promover uma cultura urbana sólida, 

reformular alguns instrumentos de gestão territorial, criar medidas de implementação, execução e 

monitorização dos mesmos…o caminho é longo, mas há que começar por algum lado! 

Ora, conforme já referimos em momento anterior, o processo de planeamento é um caminho 

com vários passos concretos, se falha um, ou não é executado da forma adequada, o resultado final 

não é o almejado inicialmente. 

A despeito da estruturação legislativa do nosso sistema de gestão territorial padecer de algumas 

ineficiências e disfunções normativas, mormente patentes na multiplicação de instrumentos legais e 

regulamentares desarticulados, muitas vezes até contraditórios, com normas rígidas e inflexíveis, e na 

ausência de implementação da execução dos planos, o que tem como efeito perverso o aumento da 
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morosidade, a inércia e opacidade das decisões, e a inaplicabilidade dos instrumentos de gestão 

territorial, não são estas as únicas circunstâncias causadoras das disfunções do planeamento territorial 

português. Efectivamente, as disfunções institucionais, patentes no seio das entidades intervenientes no 

processo de planeamento territorial e em toda a estrutura decisória (Administração Central e Local) 

introduzem outra quota-parte importante de bloqueios ao sistema que urgem ser ultrapassados. 

Precisamos de uma classe decisória política firme e fortemente empenhada e motivada, assessorada 

por equipas técnicas competentes. Fulcral é também solucionar a tensa e permeável relação entre o 

poder político e o económico, que leva ao cometimento de erros graves e cedência à pressão de 

interesses particulares.  

A tudo isto, acrescem também disfunções culturais, patentes na forma retrógrada e redutora 

como ainda se encara e menospreza o território no nosso país, o que causa um défice de urbanidade 

e a ausência de uma cultura territorial. 

Assim, propõe-se um sistema de avaliação e diagnóstico (figura 5.1) que assenta na 

classificação das deficiências e disfunções existentes no sistema de planeamento territorial em três tipos 

que infra se descrevem. 

Na sequência da descrição dos tipos e âmbito material de disfunções apontadas, são indicadas 

e pormenorizadas as disfunções concretas existentes, e integradas no respectivo tipo. Com o sistema 

de avaliação e diagnóstico proposto visa-se uma identificação objectiva e coerente das várias 

disfunções existentes, que possibilite uma visão integrada e real das fragilidades do sistema de 

planeamento territorial, que permita um conhecimento profundo e sólido das mesmas, tendente a 

tornar exequível a definição ulterior de soluções para a colmatação dos problemas diagnosticados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 - Sistema de avaliação e diagnóstico das disfunções do sistema de planeamento territorial 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO PROPOSTO 
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5.2.2 Tipos de disfunções  

Considera-se assim, que as deficiências no sistema de ordenamento e planeamento territorial 

português se estruturam em disfunções que se sentem em três níveis: no nível normativo, no nível 

institucional, e no nível cultural. 

Efectivamente, no âmbito da presente análise crítica do sistema de ordenamento e planeamento 

territorial português, estruturámos e segmentámos as suas principais disfunções em três núcleos 

distintos: 

Disfunções normativas, que se prendem com as deficiências das normas de ordenamento, 

planeamento e gestão territorial, no que tange à sua dinâmica geral: concepção, elaboração, 

aplicação, implementação e execução. 

Disfunções institucionais, que são as deficiências existentes no seio institucional e organizacional 

das entidades intervenientes no planeamento territorial. 

Disfunções culturais, que se prendem com as deficiências de índole cultural que se reflectem 

negativamente no panorama do planeamento territorial e lhe introduzem bloqueios e entraves. 

5.2.2.1 Disfunções normativas 

No âmbito das disfunções normativas focaremos os principais problemas decorrentes das 

deficiências das normas de ordenamento, planeamento e gestão territorial, no que tange à sua 

concepção, elaboração, aplicação, implementação e execução com destaque para as ínsitas nos 

instrumentos de gestão territorial. 

Efectivamente, as normas ínsitas nos instrumentos de gestão territorial visam disciplinar, regular 

e potenciar o uso de determinado território. Se as mesmas falham, quer na sua concepção, quer na 

sua aplicação ou execução, ou não são idóneas para o fim que visam, estamos à partida perante um 

processo fracassado. A realidade territorial é o ponto de partida, a partir do qual se irão elaborar as 

normas disciplinadoras que visam definir estratégias de molde a alcançar determinados objectivos e 

soluções para um território. Assim sendo, consideramos que é de fulcral importância corrigir as 

deficiências que infra se descrevem e que originam as disfunções normativas em epígrafe: 

1. Dispersão e dificuldade de aplicação da legislação 

As dificuldades de interpretação e aplicação das normas que incidem sobre o ordenamento do 

território e de operacionalização de procedimentos relativos ao planeamento territorial e à gestão 

urbanísticas explicam-se pela sua dispersão por múltiplos e distintos diplomas. Acresce a 

desactualização e falta de efectividade de várias normas, e a falta de clareza de conceitos, que 

introduz incerteza jurídica e morosidade nos processos. Estas deficiências traduzem-se na ausência 

de celeridade dos processos de ordenamento do território introduzindo-lhes elementos de 

ineficiência e no aumentar de divergências de aplicação entre as entidades envolvidas.  

2. Multiplicidade e proliferação de instrumentos de gestão territoriais aplicáveis e eficazes 

Quantidade não é sinónimo de qualidade nem eficácia. O excesso de instrumentos de gestão 

territorial constitui de facto um entrave, pois dificulta a acção dos serviços públicos e dos privados e a 

percepção pelos decisores e gestores das prioridades no ordenamento do território.  
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A tendência das instituições ligadas ao ordenamento do território e ao ambiente é a de que a 

coerência e clareza da gestão do território é tanto maior quanto mais regras incidirem sobre o espaço. 

Isto tem-se traduzido na múltipla legislação e proliferação normativa que, nos diversos domínios da 

administração pública, se tem feito publicar para enquadrar o planeamento e a gestão do território, e 

na sobreposição de diversos tipos de planos numa mesma área territorial. (Soares 2004). Tal não tem 

correspondido a ganhos de eficiência nem de eficácia. 

3. Fragmentação e desarticulação entre planos  

Mostram-se necessárias várias mudanças para alcançar uma maior coerência e articulação dos 

diferentes níveis de planeamento, porquanto existe uma notória fragmentação e desarticulação entre 

os planos existentes que gera situações perniciosas do ponto de vista da sua aplicabilidade. Por um 

lado, há que completar o edifício do sistema de planeamento, aprovando os vários PROT ainda em 

falta. Em simultâneo, é preciso consagrar o PDM como um instrumento de âmbito municipal que 

concentre todas as disposições relativas à classificação, à qualificação e às regras de uso do solo, o 

que pressupõe a integração obrigatória no PDM, através de alterações simplificadas, quer das 

disposições dos Planos Especiais de Ordenamento do Território, quer das orientações dos Planos 

Sectoriais e dos Planos Regionais de Ordenamento do Território.  

4. Problemas de compatibilização entre planos 

Atenta a multiplicidade de instrumentos de gestão territorial concorrentes sobre o mesmo 

território, é fulcral compatibilizar os mesmos, de forma a não criar bloqueios à sua aplicação que 

gerem ineficácia e insegurança jurídica. A compatibilização entre os planos e a harmonização das 

soluções preconizadas nos mesmos permite garantir a coerência e uniformidade do sistema. 

A gestão territorial deverá fundar-se na articulação dos instrumentos de gestão territorial entre 

si, nomeadamente dos PDM com os PROT e com os vectores estratégicos neles vertidos, como 

condição de renovadas e eficientes práticas de planeamento e ordenamento do território, bem como 

num processo eficaz de gestão partilhada com recurso à concertação entre os vários níveis da 

Administração Pública e à negociação e contratualização público-privada.  

Frequentemente existem problemas de compatibilização entre planos, muitas vezes derivados de 

alguma indefinição sobre o carácter do plano em causa: se é territorial, estratégico, de acção ou de 

gestão.  

Segundo Quental, seria conveniente que as vertentes territoriais dos planos (fossem 

desenvolvidas prioritariamente no PNPOT, nos PROT e, quando aplicável, nos PDM, encarando os 

planos territoriais sobretudo como complementares de outros planos – ou seja, de uma estratégia mais 

vasta para o país – e não tanto como um nicho especializado onde se pensam redes de infra-

estruturas, urbanização e áreas protegidas.  

Cada plano é elaborado em função das necessidades, das vontades e das oportunidades 

casuísticas que ocorrem a diversos níveis e o último plano a ser elaborado deve considerar os planos 

precedentes, respeitando-os ou alterando-os. A hierarquia entre os planos não é, portanto, temporal, 

mas tão só uma hierarquia de competências.66 

                                                 
66 Também a título de exemplo, o plano rodoviário nacional, sobrepondo-se aos outros planos, pode, ao nível da implantação local 

dos traçados, atender a argumentos e sugestões do plano regional (enquanto instrumento articulador) e mesmo do PDM (enquanto 
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5. Sobreposição geográfica de planos  

Frequentemente, sobre uma mesma área territorial incidem simultaneamente todos ou quase 

todos os tipos de instrumentos de gestão territorial existentes no nosso sistema, por vezes consagrando 

soluções incompatíveis entre si. 

Sobre dada região podem incidir PDM, PROT, Plano de Ordenamento de Área Protegida, Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000, o que cria dificuldades em abarcar os objectivos, regras e 

condicionalismos que cada um destes instrumentos prevê, impedindo que cada um seja plenamente 

eficaz. Há que ponderar a possibilidade de condensar em determinados planos, por exemplo nos 

PROT, e na medida do possível, os outros planos territoriais, mormente nas normas repetidas, 

remetendo para os planos específicos apenas o que é necessário e adequado. 

6. Repetições de conteúdo  

Outro problema recorrente nos instrumentos de gestão territorial, e que decorre do referido no 

número anterior, é o da repetição temática, ou seja, planos onde os assuntos tratados acabam por se 

sobrepor.  

Por exemplo: há inúmeros planos que visam o ordenamento e gestão florestal. Sendo que entre 

níveis hierárquicos diferentes é inevitável que se abordem as mesmas temáticas, já é menos natural 

que haja uma sobreposição também entre planos que, aparentemente, funcionam em escalas 

semelhantes. Isso conduz a uma dispersão da acção: afinal, qual é o plano que se deve seguir? 

(Quental 2007). 

7. Rigidez das normas ínsitas nos planos 

É largamente conhecida a dificuldade que deriva da excessiva rigidez das normas ínsitas nos 

planos. Esta rigidez resulta de um deficiente entendimento dos conteúdos do papel das diversas figuras 

de planos na gestão territorial, excessivamente centrada na figura do Plano Director Municipal (PDM) 

como exclusiva da gestão urbanística municipal, descurando o potencial de outras figuras como os 

Planos de Urbanização (PU) e os Planos de Pormenor (PP). 

A excessiva rigidez das normas ínsitas nos instrumentos de gestão territorial, com destaque para 

os PDM, não lhes tem permitido assumir o papel que lhes é atribuído pelo RJIGT, já que, para 

salvaguardar a sua aplicação, eficácia e vigência importa dotá-los de uma maleabilidade normativa 

intrínseca que lhes permita adequarem-se de forma ágil às mudanças, e às circunstâncias exteriores, 

bem como assumir verdadeiramente a dimensão estratégica que lhe é conferida.  

Importa assim, por um lado, simplificar o conteúdo do PDM tornando-o menos rígido e 

prescritivo, e mais interventivo e pró-activo, postulando diversas alternativas de desenvolvimento que 

permitam a adaptação a novas circunstâncias e uma constante avaliação e monitorização de 

resultados, donde pode derivar formulação de novas metas e objectivos, em obediência aos 

paradigmas do planeamento estratégico que concebe o território numa lógica empresarial. 

A rigidez normativa dos PDM provoca um afastamento destes das dinâmicas territoriais que lhes 

subjazem, tornando-os instrumentos obsoletos e ineficazes, pela sua incapacidade em integrar factores 

                                                                                                                                                         
instrumento de ordenamento local), obtendo, deste modo, contributos positivos para a sua aplicação, sem com isso pôr em causa as 

competências de um plano de nível nacional.  
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de incerteza e de mudança e gerando consequentemente morosos processos de revisão e alteração 

que pela sua própria lentidão não logram alcançar os primitivos objectivos.67 

Assim, a ruptura do sistema de gestão territorial apresenta como uma das principais causas a 

desactualização e desadequação dos planos à evolução política, económica e social, provocada pela 

sua rigidez normativa. Mostra-se assim essencial conferir um verdadeiro cariz estratégico ao PDM, 

relegando para os instrumentos dos PU e PP o carácter mais operativo e concreto da gestão territorial, 

de molde a adequar os planos à constante mutação e efemeridade das dinâmicas sociais, económicas 

e políticas e à sua imprevisibilidade crescente. No entanto, tal maleabilidade normativa não se cifra de 

forma alguma nem equivale ao casuísmo, nem à discricionariedade arbitrária, constituindo sim uma 

preciosa ferramenta para as combater. 

8. Idealização do Plano como fim 

O sistema de gestão territorial vigente considera os planos como um fim em si mesmo, 

perspectiva que se mostra totalmente errónea. Um plano deve ser sempre concebido como um meio 

para alcançar um fim, um resultado concreto, determinando a sua valia e eficácia na medida em que 

se aproxima desse objectivo de uma forma adequada.  

Um sistema de planeamento moderno explora múltiplos cenários de plano, múltiplos planos 

possíveis, devendo escolher aquele que se apresenta mais favorável. Acresce que um plano, depois de 

adoptado, tem que comportar, em si, necessariamente uma ampla margem de absorção de ideias e 

soluções qualificadoras e de inovações que ocorram durante a sua implementação. Daí a importância 

de se distinguir a componente garantística, que constitui a base de confiança jurídica do planeamento 

como forma de estabelecer regras de Direito, da componente conceptual, onde a criatividade inerente 

às técnicas intervenientes devem poder movimentar-se e expressar-se livremente, trabalhando sobre 

um plano permanentemente aberto à inovação e absorvendo melhoramentos através de 

procedimentos céleres que operem em tempo real.  

A este respeito menciona Soares (2004) «É melhor ter um mau plano do que não ter plano 

nenhum?  Depende.  A questão está em que o Plano, seja ele qual for, não é um fim em si.  O plano 

é um instrumento de intermediação entre objectivos, intenções de actuação no território, ou, mais 

globalmente, entre uma visão estratégica sobre o território, e um processo de gestão que permite a 

concretização de projectos e investimentos que operacionalizam a estratégia; (…) Os planos de 

iniciativa municipal dos anos 80 foram, na generalidade, entendidos como instrumentos de política 

municipal, daí a sua aceitação e relativa eficácia na articulação entre política e gestão.;(…) A 

obrigatoriedade dos planos na década de 1990 transformou-os num fim a atingir pelos municípios 

para cumprimento de condições impostas pela administração central, nomeadamente no acesso a 

financiamentos. Criou-se, assim, a ruptura, a nível municipal, entre a estratégia, (se é que ela existia) 

os planos e a gestão. Esta situação faz com que muitas autarquias não se identifiquem, hoje, com os 

respectivos PDM‟s e não entendam o sentido, ou mesmo a necessidade, de muitas das condições que 

foram impostas, pela administração central, através da elaboração dos planos.;(…) A próxima revisão 

dos PDMs constitui a oportunidade de “reconciliar” as autarquias com estes planos, transformando-os 

                                                 
67  Directamente relacionado com a questão da rigidez dos instrumentos de gestão territorial, Morgado e Vegar, em “O Inimigo Sem 

Rosto – Fraude e Corrupção em Portugal”, fazem referências preocupantes ao papel dos planos nos mecanismos de corrupção na 

Administração Pública, afirmando que os PDM pertencem àquela classe de regulamentos onde «o plano é rígido mas a prática é mole» 

o que põe em evidência que não é a rigidez destes instrumentos que torna o processo de decisão e de gestão do território mais 

transparente.  
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em instrumentos da política municipal e de estratégia de desenvolvimento local, (…) Esta reconciliação 

deverá assentar no princípio da gestão partilhada do território entre os diversos níveis da 

administração.   A gestão partilhada exige partilha de competências e de responsabilidades no 

ordenamento e na gestão do território, e negociação e contratualização entre os municípios e as 

entidades de tutela, sobre a articulação de políticas e programas nacionais e as estratégias e políticas 

municipais, cujas incidências territoriais devem ter tradução nos PDM‟s.(…). 

A concertação estratégica de base territorial deverá assim ser a base de uma nova forma de 

gestão partilhada do território em que, a reflexão estratégica e a clarificação de como se deve 

desenvolver e mudar o território anteceda a forma e as formalidades dos Planos. 

9. Utilização abusiva do PDM 

A legislação vigente preconiza e facilita o crescimento urbano através de operações urbanísticas 

avulsas, em detrimento da planificação urbanística com base em planos de urbanização e em planos 

de pormenor. Nesta senda, o PDM tem sido abusivamente utilizado como uma espécie de sucedâneo 

do planeamento urbanístico. Este problema só pode ser resolvido através de um reforço substancial 

dos gabinetes de planeamento urbanístico das câmaras municipais, habilitando-os a desempenhar as 

principais tarefas de coordenação, concepção e implementação dos planos, e impondo o primado de 

um urbanismo conceptual, sem menosprezar a importância da gestão fundiária e da regulação do 

mercado imobiliário em geral.  

Embora o PDM assuma um papel de extremo relevo, como síntese da estratégia de 

desenvolvimento e ordenamento local prosseguida, integrando as opções de âmbito nacional e 

regional com incidência na respectiva área de intervenção, tal não significa que ele seja o único 

instrumento existente disponível para realizar a gestão territorial local, nem o mais eficaz para tal 

efeito. Segundo Soares, no nosso sistema de planeamento do território, os PDM ganharam uma 

posição de “Planos – Charneira” pela sua função de articulação das orientações definidas a nível 

regional no âmbito dos PROT e das políticas nacionais, com as estratégias de desenvolvimento local e 

com a gestão municipal. 

Os PDM são os planos onde se joga o essencial da articulação entre políticas da administração 

central e da administração local com incidência territorial, e, ao mesmo tempo, a gestão de interesses 

entre sector público e sector privado no uso e ocupação dos solos. 

Este papel central no sistema de planeamento e de gestão territorial, torna a elaboração e 

revisão dos PDM um processo sujeito a uma forte carga política que, a pouca clareza de alguns 

conceitos, a falta de informação adequada, fiável e actualizada, a fragilidade do instrumental técnico 

do planeamento, a descoordenação da legislação aplicável, e a rigidez jurídica da sua aplicação e 

execução, afastam da realidade sobre a qual se pretende intervir. 

O grande esforço que as Câmaras Municipais foram obrigadas a fazer na elaboração dos PDM 

dos anos 90, resultado do longo tempo em que ficaram envolvidas na realização dos estudos técnicos, 

e nas discussões e alterações que se seguiram para a obtenção da ratificação dos planos pelos 

Governos, levou a pensar que, com os PDM em vigor, a gestão urbanística municipal dispunha do 

enquadramento necessário e suficiente ao seu funcionamento (Soares 2004). 

Assim sendo, a generalidade das Câmaras Municipais relegaram para segundo plano as outras 

figuras de planos municipais as quais foram, quase sempre, utilizadas, em último recurso, por 
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imposição de condições estabelecidas nos PDM para algumas áreas menos definidas, ou por 

necessidade de introduzir alterações aos planos directores, através de planos de pormenor. 

Refere ainda Soares que, os PDM definiram parâmetros urbanísticos que permitem, aos serviços 

municipais darem orientações aos promotores para a realização de projectos de construção ou de 

loteamentos particulares. A gestão do espaço urbano com tais instrumentos mostrou-se, na maior 

parte dos casos, desastrosa. De facto, instalou-se o grande equívoco de fazer urbanismo com os PDM. 

Esta tendência levou mesmo a que muitas câmaras municipais exigissem dos PDM uma 

definição morfológica e de parâmetros de gestão idêntica à dos planos de urbanização e de 

pormenor. 

À nova geração de PDM caberá também resolver este equívoco para o que se podem retomar, 

não só a tese dos planos de regulamentação variável, mas também os modelos do PDM de Évora (em 

que o Plano de Urbanização da cidade foi realizado em simultâneo com o PDM), do PDM de Oeiras 

(um PDM “guarda-chuva” com grande flexibilidade para a gestão de unidades operativas), ou do PDM 

de Lisboa (PDM de regulamentação variável complementado por Planos de Pormenor para áreas de 

intervenção prioritária) (Soares 2004). 

Um bom planeamento deve assegurar que o crescimento urbano obedeça a uma lógica de 

plano de pormenor e de plano de urbanização, a partir de vontade municipal explanada em planos 

urbanísticos e não a partir de iniciativas privadas desgarradas e imprevisíveis no espaço e no tempo.  

Esta restrição e controlo efectivo da expansão urbana, implica instrumentos que permitam às 

câmaras municipais uma intervenção efectiva na disponibilização de solos para expansão urbana, 

assim como um maior protagonismo na urbanização, na infra-estruturação e na organização de todas 

as redes de serviços públicos. 

10. Secundarização da execução dos planos, ou “planocentrismo” 

O ordenamento do território encontra-se muito centrado nos processos de elaboração dos 

planos, secundarizando a execução e implementação desses instrumentos. Denota-se uma relação 

demasiado assimétrica entre a importância atribuída à concepção do plano e a atenção dada à sua 

execução programada. É notório que precisamos de planos e, sobretudo, de bons planos, mas não 

podemos descurar os processos e mecanismos de execução, pois estes permitem alcançar os 

objectivos iniciais do processo de planeamento. O reconhecimento deste desequilíbrio deve suscitar 

soluções inovadoras, nomeadamente no que se refere à participação dos privados na elaboração de 

Planos de Pormenor e na execução de vários tipos de planos no domínio da contratualização ou das 

parcerias público-privadas. 

11. Incipiente sistema de execução dos planos  

Define-se no RJIGT que o município promove a execução coordenada e programada do 

planeamento territorial, com a colaboração das entidades públicas e privadas, procedendo à 

realização das infra -estruturas e dos equipamentos de acordo com o interesse público, os objectivos e 

as prioridades estabelecidas nos planos municipais de ordenamento do território, recorrendo aos 

meios previstos na lei. 
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No que tange à definição dos sistemas de execução dos planos, refere-se que os planos e as 

operações urbanísticas são executados através dos sistemas de compensação, de cooperação e de 

imposição administrativa.68 

No entanto, constata-se que a grande maioria das autarquias locais não estão preparadas para 

os mesmos e têm falhado na sua aplicação efectiva. Tal tem sido notório e visível especialmente na 

incipiência do recurso aos mecanismos de concertação e contratualização entre privados e entes 

públicos, na associação dos primeiros aos segundos na intervenção no território, na aplicação da 

perequação, etc. o que tem tornado inoperante a aplicação e execução dos PMOT. 

Para impulsionar a efectiva execução dos planos é fundamental a criação de estruturas que 

promovam a sua discussão e que gerem consensos em torno dos projectos mais relevantes para o 

território. 

A concretização das disposições dos planos tem correlacionado um conjunto de factores que 

intervêm no seu processo de formação e que estão na base do sucesso da execução do plano. Por 

outro lado, constata-se que entre nós, o processo de concepção do plano se encontra de certa forma 

desligado da problemática da execução. 

 Esta incipiência do sistema de execução dos planos requer uma nova atitude na actividade de 

planeamento, a qual implica uma clara preocupação com a clarificação das regras do sistema de 

execução de planos, e essencialmente com a preparação de estruturas direccionadas para a sua 

aplicação, de forma a torná-lo mais simples e acessível para a aplicação pelos municípios. A falta da 

operacionalização dos planos deve-se em larga medida às dificuldades e estrangulamentos inerentes 

aos mecanismos legais de execução dos planos. Tais dificuldades e estrangulamentos prendem-se 

essencialmente com a ausência de bases cadastrais actualizadas, o que acarreta desde logo a 

inoperatividade do recurso aos sistemas de execução, a ausência de instrumentos técnicos de apoio 

aos municípios relativamente à aplicação dos mecanismos de execução dos planos, nomeadamente 

dos critérios perequativos, dos instrumentos contratuais e formas de recurso à contratualização, 

definição de critérios de programação do solo, etc.  

12. Falhas na implementação dos planos 

A implementação (ou ausência dela) dos instrumentos de gestão territorial é apontada como 

uma das principais causas das disfunções no sistema de gestão territorial português. Segundo 

Quental, é recorrente dizer-se que em Portugal existem bons planos, mas uma incapacidade sistémica 

de os implementar. 

Desde logo cabe ressaltar que as falhas na implementação dos planos são resultado de uma 

panóplia de factores e não apenas de um factor isolado. 

De acordo com Soares, a gestão do território funcionará melhor com maior flexibilidade na 

utilização dos instrumentos, o que implica: maior discricionariedade por parte da administração 

pública, balizada por regras claras; maior capacidade de negociação e concertação entre os agentes, 

                                                 
68 No sistema de compensação a iniciativa de execução é dos particulares, que ficam obrigados a prestar ao município a 

compensação devida de acordo com as regras estabelecidas nos planos ou em regulamento municipal. No sistema de cooperação, a 

iniciativa de execução do plano pertence ao município, com a cooperação dos particulares interessados, actuando coordenadamente, 

de acordo com a programação estabelecida pela câmara municipal e nos termos do adequado instrumento contratual. No sistema de 

imposição administrativa, a iniciativa de execução do plano pertence ao município, que actua directamente ou mediante concessão de 

urbanização. (Arts. 122º,123º e 124º do RJIGT na redacção do Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro). 
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sob liderança da administração pública; melhor definição de critérios de interpretação e aplicação dos 

planos; e agilização dos processos de alteração aos planos em vigor, em particular aos PDM, sempre 

que se verifique estarem desajustados à realidade, ou aos objectivos que os determinaram. 

Tais mecanismos deverão ser complementados com sistemas eficazes de monitorização dos 

planos, visando a avaliação da adequação e eficácia dos instrumentos e das formas de gestão do 

território, permitindo fundamentar a necessidade de alteração dos planos. 

Quental considera que é necessário investir tanto nos ciclos de planeamento como nos ciclos de 

acção. Investir num, descurando o outro é a receita para o fracasso.  

Questiona ainda o seguinte: “Como encontrar, pois, o equilíbrio? Para além de um 

investimento sério no capital social e humano, nos sistemas de governança, na participação pública e 

nas instituições, precisamos de planear tendo em consideração os recursos disponíveis, afectando-os 

de forma adequada.  

Concluo por isso que é imprescindível envolver profundamente políticos, Administração e em 

particular os gestores dos orçamentos na elaboração dos planos, garantindo uma correspondência 

real entre objectivos e meios para os prosseguir. É um processo moroso e iterativo, requerendo opções 

difíceis. (…) A chave estará numa aposta múltipla: valorizar os planos, investir nas instituições, 

promover a cidadania activa e encarar os políticos como os primeiros guardiões e actores capazes de 

transformar as estratégias em realidade. “ 

13. Ausência de uma política de solos eficaz 

Segundo Correia (2005) pode entender-se a política de solos como a definição de um conjunto 

articulado de objectivos e meios de natureza pública, com vista a proporcionar, nos diferentes 

aglomerados urbanos, uma oferta de solos urbanos e urbanizáveis que corresponda à respectiva 

procura, de modo a que os utilizadores (pessoas colectivas públicas e construtores privados) tenham 

ao seu dispor terrenos a preços razoáveis. 

Não é pacífica a questão do papel e nível de intervenção dos municípios na política de solos, 

designadamente nos solos urbanizados ou que venham a integrar áreas de urbanização programada. 

Segundo Correia (2005), «do conflito entre a liberdade de uso do solo pelos seus proprietários 

ou utilizadores, de acordo com os seus objectivos, e as consequências que daí advêm para a 

sociedade, resulta a necessidade imprescindível do exercício de um controlo social sobre a ocupação 

e uso do solo». 

A tensão verificada entre o direito de propriedade e o resultado do exercício deste direito para a 

comunidade vai ter reflexos em termos de execução de planos.69  

A pressão urbanística em determinadas áreas origina uma procura de terrenos superior à oferta 

existente, ou seja, os solos disponíveis no mercado não são suficientes para o consumo potencial de 

                                                 
69 Alguns autores consideram que as dificuldades operacionais na aplicação dos mecanismos de política fundiária se devem à grande 

importância atribuída ao direito de propriedade quando contraposto com o conceito de interesse público. 
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terrenos a urbanizar, o que na prática conduz à retenção de solos com finalidades especulativas. 

Constitui objectivo da política de solos evitar esta consequência.70 

A efectiva concretização dos planos só será possível se existir uma bolsa de terrenos municipais 

que permita à autarquia disponibilizar solo para o fim e local pretendidos e no momento oportuno 

intervindo na realização de infra-estruturas públicas. 

Ferreira (2005) considera que o uso e transformação do solo não têm sido conduzidos de 

forma eficaz pela Administração. Segundo o autor, a inoperância verificada ao nível da política de 

solos deve-se ao facto de, ao longo dos tempos, a propriedade fundiária ter sido o suporte de um real 

poder económico e político «impondo o primado da renda sobre o da produção». 

A LBPOTU aponta como forma de proceder à execução coordenada e programada dos 

instrumentos de planeamento territorial, no qual se incluem os PMOT, o recurso a «meios de política 

de solo que vierem a ser estabelecidos na lei». Especifica ainda que tais meios «devem contemplar 

modos de aquisição ou disponibilização de terrenos, mecanismos de transformação fundiária e formas 

de parceria ou contratualização, que incentivem a concertação dos diversos interesses» (Artigo 16.º, 

n.º 1 e 2, da Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto). Onze anos passados e as questões inerentes à 

problemática urbanística de solos estão longe de ter uma solução à vista, designadamente as que 

respeitam à constituição de reservas de terrenos municipais. 

Os municípios carecem de stocks de solo municipal de forma a poderem utilizá-los para 

influenciar as tendências de mercado. Não obstante o sobredimensionamento dos solos urbanizáveis 

nos planos, continuou a verificar-se a falta de terrenos disponíveis para expansões urbanas em tempo 

e local oportuno. Os esforços desenvolvidos no sentido de efectivar uma política de solos não foram 

suficientes para evitar a utilização frequente para fins habitacionais de áreas urbanisticamente 

desaconselháveis e o não aproveitamento dos terrenos previstos para esse fim nos estudos e Planos de 

Urbanização (Ferreira 2005) 

Os municípios portugueses têm mostrado uma certa retracção relativamente à utilização de 

instrumentos que permitiriam a efectivação de uma política de solos. Como realça Correia (2005), «as 

autarquias locais preferiram canalizar os seus recursos para a habitação, equipamentos colectivos e 

infra-estruturas de realização imediata e com resultados visíveis a curto prazo» 

A ausência de uma política fundiária municipal alimentou a especulação fundiária, causou 

dificuldades de contenção no crescimento dos aglomerados urbanos, conduziu ao surgimento de 

clandestinos sem soluções alternativas de solo para construção, levou à falta de terrenos para 

equipamentos públicos em tempo e local conveniente e limitou a possibilidade do município efectuar 

permutas de terrenos. 

Na orientação do processo de implementação dos planos, o solo assume papel determinante. 

Segundo Pardal (2004), o solo, para além de ser um bem de raiz, passou a ser um dos mais 

importantes aportes de aforro, prejudicando a sua função social, desviando a poupança de aplicações 

produtivas e empolando os seus preços acima de valores económicos normais.  

O desequilíbrio entre a oferta e a procura de solo, resultado da retenção do solo pelo sector 

privado em áreas que se mantêm expectantes à espera de valorização, tem como consequência a falta 

                                                 
70 «Entre todos os condicionantes à implementação de um qualquer plano, revela-se fundamental a questão do solo, a questão da 

propriedade» (Carvalho, 1998) 
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de racionalização de infra-estruturas municipais. Em efeito dominó, a ocupação de estradas e 

caminhos municipais conduz à necessidade de mais arruamentos e rede viária alternativa. Esta 

dificuldade na rentabilização das infra-estruturas é acentuada pela construção dispersa em espaço 

rural. A este encargo adicional que interfere na implementação do plano acrescem os custos 

resultantes da aquisição de solo necessário à realização de equipamentos e infra-estruturas colectivos, 

interferindo no programa de execução do plano. 

A oferta pelo sector privado de grande parte dos solos para urbanização e construção, conduz 

a desajustamentos entre a oferta e a procura para os diferentes segmentos do mercado. 71 

A preferência do mercado por segmentos determinados em detrimento de outros menos 

rentáveis tem consequências, e a Administração, ao tentar satisfazer tais carências vai infra-estruturar 

novos espaços, aumentar os encargos de exploração e manutenção e externalizar custos. 

Com a ausência de uma articulação entre as políticas de solos e a posse e rendimento da 

propriedade imobiliária, a capacidade de regulação do mercado pela Administração está dificultada. 

As implicações na implementação de planos são evidentes, uma vez que a Administração se encontra 

incapacitada para adequar os recursos financeiros à execução e manutenção das infra-estruturas e 

equipamentos públicos. 

A subida do valor do solo tem outros efeitos colaterais, designadamente no que respeita à 

terciarização de zonas centrais e segregação de usos. A pressão nas áreas centrais origina uma 

sobrecarga das infra-estruturas existentes e o congestionamento da rede viária de acesso, o que exige 

respostas de ordenamento e de execução dos seus instrumentos. 

5.2.2.2 Disfunções institucionais /organizacionais 

Neste âmbito serão focadas as principais deficiências existentes no domínio 

institucional/organizacional e na coordenação das entidades intervenientes nos processos de 

ordenamento do território. Consideramos que os diagnósticos do planeamento territorial e das suas 

ineficiências têm, de uma forma geral, conferido primordial enfoque à necessidade de reformulação 

dos instrumentos de gestão territorial. Embora tal não seja falso de todo, consideramos que os 

problemas são bem mais vastos e complexos do que a perspectiva citada. Efectivamente, de nada 

servem bons instrumentos, sem boas instituições pois são estas que procedem à sua aplicação e à 

efectiva gestão do território. Ora, se estas falham, por melhor, mais idóneo e dinâmico que seja o 

plano, nunca se alcançará o objectivo almejado.  

Pelo exposto, postulamos uma reforma abrangente e alargada das entidades intervenientes nos 

processos de gestão territorial, que passa acima de tudo pela adopção de uma nova visão e postura 

perante os constantes reptos lançados pelo território. 

Apontamos assim as seguintes deficiências que geram as disfunções institucionais referidas:  

1. Promiscuidade das atribuições das entidades intervenientes na gestão do território 

No domínio do ordenamento do território, do ponto de vista organizacional há uma 

complexidade gerada pela intervenção de diferentes órgãos com diferentes âmbitos territoriais e 

                                                 
71 Como chama a atenção, Pardal (2004) «nos segmentos que interessam mais à promoção privada vão-se observando excedentes 

de oferta enquanto nos restantes a procura contínua por satisfazer». 
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diferentes atribuições, decorrente do «condomínio de atribuições» entre as entidades intervenientes 

(Estado, autarquias locais e Regiões Autónomas), estabelecendo-se constitucionalmente o desígnio de 

as diversas entidades actuarem de forma concertada. 

Tanto a LBPOTU como o RJIGT consagraram na legislação ordinária este preceito 

constitucional, impondo a necessidade de coordenação de intervenções das diferentes entidades, 

referindo que a organização do sistema de gestão territorial se opera num quadro de interacção 

coordenada das diversas intervenções públicas. O RJIGT determina que o dever de coordenação das 

intervenções obriga as entidades públicas competentes a compatibilizarem entre si as respectivas 

opções territoriais a contemplar em instrumento de gestão territorial. 

No entanto, a despeito de se preconizar o respeito pelas atribuições e competências dos 

diversos agentes na elaboração dos vários instrumentos de planeamento, o que se vem constatando 

na prática é a violação sistemática deste respeito, quase sempre em prejuízo da autonomia e da esfera 

das competências municipais. Desta forma, no âmbito dos processos de elaboração, aprovação e 

revisão dos PMOT é necessária a clara demarcação da esfera de competências municipais e da 

Administração Central, devendo cada plano territorial possuir o conteúdo próprio e adequado ao seu 

nível de intervenção. 

A conjugação territorial das competências do nível municipal e do nível da Administração 

Central tem causado situações de conflitualidade, bloqueios sistemáticos e originado situações de 

falsas tutelas e usurpação de poderes que impossibilitam o exercício consciente e responsável das 

atribuições e competências de cada instituição, e que conduzem inevitavelmente à 

desresponsabilização e diluição de responsabilidades. 

Segundo Soares, a gestão do território é uma área de descoordenação e difícil 

concertação, o que se deve, nomeadamente à sobreposição e deficiente delimitação de 

competências das entidades que intervêm e tutelam interesses públicos com repercussão 

territorial, ao centralismo de muitas das decisões adoptadas na administração pública, em 

paralelo com a dispersão dos poderes e centros de decisão do Estado sobre o ordenamento 

do território; ao sistema labiríntico e pouco transparente dos procedimentos da administração 

do território com uma forte diluição das responsabilidades das entidades envolvidas; às 

deficientes estruturas técnicas e administrativas dos serviços, agravadas pelas dificuldades em 

renovar os respectivos quadros técnicos e em prover a sua formação e qualificação. 

2. Falta de dinamismo, criatividade e inovação da Administração Pública 

Os planos de nada servem sem boas instituições que os apliquem da maneira mais idónea. É 

prioritário um esforço para a constituição de instituições sólidas, competentes, com recursos humanos 

fortemente qualificados, dotadas de flexibilidade e de um orçamento ajustado às suas necessidades.  

Considera-se também fundamental a promoção da inovação, empenho e criatividade 

individuais, fazendo uma aposta no capital social e humano, aspectos tradicionalmente descurados 

pela Administração Pública, mas cujo investimento trará inevitavelmente benefícios a médio e longo 

prazo. Hoje em dia, a Administração Pública, bem como o processo de planeamento territorial 

encontram-se descredibilizados, e são olhados pelos cidadãos com desconfiança, pelo que há que 

superar tal deficiência introduzindo elementos de dinamização, criatividade e inovação nas actuações 

públicas.  
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3. Tecnocracia, Burocracia e Morosidade 

As instituições padecem de extrema tecnocracia e burocracia, encobrindo, com os 

procedimentos burocráticos pejados de pareceres técnicos e científicos, o exercício camuflado de 

poderes que condicionam e desvirtuam a própria acção do poder político, que se vê cerceado. Esta 

tecnocracia e burocracia pesada instaladas no sistema administrativo atingem de forma relevante os 

direitos privados dos particulares.  

A burocracia e a tecnocracia apoderam-se e cercam as instituições intervenientes no processo 

de planeamento, bloqueando o poder político, tolhendo-o, e instalando irracionalidades que se 

repercutem no desordenamento do território.  

4. Fraca governança territorial 

A finalidade da governança territorial consiste em reforçar a capacidade das instituições num 

contexto territorial e temporal mais vasto, e de aumentar a sua margem de manobra institucional, 

constituindo novas formas de actuação. 

A governança territorial prende-se com o aspecto institucional e de decisão da acção territorial, 

nomeadamente com as estruturas e os modos de decisão aplicados para conceber e realizar a 

estratégia territorial. 

Esta abarca aspectos fundamentais da acção territorial como a identificação e definição de 

desafios territoriais, antecipação das evoluções, definição das orientações estratégicas e prioridades, 

elaboração dos programas plurianuais e os meios financeiros e humanos para atingir os seus 

objectivos. Para alcançar uma sólida governança territorial, há que recorrer a instrumentos, 

metodologias e instrumentos de gestão adequados. 

A governança territorial necessita da aplicação de estruturas decisórias territoriais alicerçadas 

em novas formas de consulta e de participação social dos actores, e envolve as relações entre a 

sociedade civil e as estruturas políticas e administrativas e as articulações entre as diferentes escalas de 

intervenção territoriais (locais, regionais, nacionais e comunitários). 

Consequentemente, a governança territorial como instrumento de gestão territorial visa a 

melhoria da capacidade para as autarquias fomentarem o diálogo entre os actores do planeamento 

territorial e o interface como interlocutor com os vários níveis de decisão, aumentando a eficácia das 

suas políticas e decisões. 

5. Desresponsabilização política e diluição de responsabilidades 

A coadunação territorial de competências distintas do nível municipal e central, se não for 

estruturada, compartimentada, claramente definida e correctamente procedimentalizada, degenera 

numa conflitualidade, em falsas tutelas e em usurpação de poderes que impossibilitam o exercício 

consciente e responsável das tarefas que competem a cada instituição. Daí a desresponsabilização 

generalizada sobre o ordenamento: não há autores, não há responsáveis, não há culpados; entra-se 

no domínio da fatalidade. 

Há que instituir um regime claro e eficaz de responsabilização das decisões tomadas no 

domínio do planeamento territorial de forma a evitar a diluição de responsabilidades. 
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6. Gestão casuística comprometida com a agenda política 

Constata-se muitas vezes, em especial nas autarquias locais, que a gestão territorial municipal é 

influenciada por questões de cariz político e que se prendem com a agenda política. São  

secundarizados e relativizados os interesses que devem nortear os procedimentos de planeamento e 

gestão territorial como o interesse público, o correcto ordenamento do território, o desenvolvimento 

sustentável e a preservação dos recursos naturais, em detrimento de interesses políticos subjacentes e 

da oportunidade da tomada das decisões. 

7. Permeabilidade entre os interesses privados de cariz político-económico e o interesse público 

Decorrente do acima descrito existe uma notória e inadmissível permeabilidade dos interesses 

políticos e económicos nas decisões territoriais. Urge clarificar e tornar mais transparente as relações 

entre a Administração Pública e os privados, atentas as relações ambíguas de interesses e 

competências que se estabelecem quando a estes são cometidas e facultadas funções de planeamento 

e de execução de operações urbanísticas. 

8. Confusão de discricionariedade com arbitrariedade 

No âmbito da gestão e planeamento territorial compete à lei suprimir a arbitrariedade e reduzir 

ao mínimo necessário o poder discricionário em matéria de decisão, tornando as decisões tão 

transparentes e neutras quanto possível relativamente a interesses em presença, sempre norteados pelo 

paradigma da prossecução do interesse público e do menor sacrifício dos direitos dos particulares. 

Os municípios devem possuir uma esfera decisória autónoma com uma equilibrada dose de 

discricionariedade para decidir sobre as regras da planificação urbanística, porquanto tais decisões 

devem obedecer à procedimentalização estabelecida por lei, de modo a dar transparência e rigor à 

gestão dos valores e interesses envolvidos. Quanto mais procedimentalizadora for a lei nesta matéria, 

mais espaço e confiança haverá para a autonomia da gestão municipal. No entanto, a 

discricionariedade postulada não equivale a arbitrariedade, nem tão pouco a uma gestão territorial 

permissiva. Implica sim uma margem de manobra das entidades públicas para aplicarem os 

instrumentos à realidade territorial em constante mudança. Contudo, tal discricionariedade estará 

sempre devidamente balizada pela lei e pelo princípio da prossecução do interesse público. 

9. Ausência de um compromisso com a solução 

 As entidades públicas intervenientes na gestão territorial devem efectuar um compromisso com 

a solução dos problemas territoriais, definindo as medidas e acções a efectivar mediante os planos de 

acção que asseguram a solução dos problemas, e tal não sucede efectivamente. Estas não devem 

refugiar-se na atitude cómoda e perversa de exercer o poder de proibir, obstacularizar e confundir 

com uma panóplia de falsas regras e conceitos indeterminados desviando-se do essencial, que é 

solucionar os problemas territoriais.  

10. Organização centrada em funções e competências  

A organização e postura das entidades envolvidas nos processos territoriais encontra-se 

centrada numa visão que privilegia exclusivamente a actuação de acordo com a sua esfera legal de 

atribuições e competências, descurando os resultados e objectivos que visa alcançar. Tal implica que a 

sua actuação é sempre coarctada em função das suas atribuições, não definindo como horizonte a 

atingir os resultados desejáveis, métodos, formas de acção e reavaliações do futuro ambicionado. 
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11. Visão fragmentária e localista dos problemas territoriais 

As instituições envolvidas nos processos territoriais adoptam a maioria das vezes, uma visão 

fragmentária e localista dos problemas, circunscrevendo-os exclusivamente ao território sobre o qual 

exercem as suas atribuições e competências. Tal denota a assunção de uma visão redutora e não 

integrada dos problemas, que implica concomitantemente a adopção de soluções segmentadas e 

pouco eficazes, despidas de uma visão transversal das disfunções existentes. Um dos princípios 

determinantes da nova gestão territorial é complementar a busca de eficácia económica com 

preocupações de equidade, de durabilidade, de criatividade nas diferentes escalas de desenvolvimento 

territorial que decorrem da lógica de desenvolvimento sustentável. 

Neste novo contexto, uma entidade pública não pode conformar-se com a realização de um 

projecto, um programa ou uma política de forma isolada, examinando a sua coerência num quadro 

sectorial ou num perímetro geográfico circunscrito à sua área de influência. 

Assim e segundo Quévit (2003), há que: 

 Perceber as evoluções e as necessidades dos utilizadores ou beneficiários das acções a 

empreender, tendo em conta o contexto mais vasto no qual se inserem; 

 Propor um programa coerente e adaptado apesar da multiplicidade de instâncias 

frequentemente concorrentes num dado domínio; 

 Assegurar o acompanhamento e a avaliação das acções efectuadas de acordo com a nova 

coerência ditada pelo desenvolvimento sustentável; 

 Criar a adesão dos beneficiários e nomeadamente dos cidadãos em redor das políticas 

efectuadas. 

 A organização e a gestão operacional das políticas territoriais estruturam-se em procedimentos, 

mecanismos e métodos de aplicação de políticas, programas e projectos de forma integrada e 

global.  

12. Ausência de prospectiva territorial 

Actualmente não há prospectiva territorial no ordenamento e gestão do território, porquanto os 

planos são elaborados com uma margem temporal estática do território em análise, o que implica que 

frequentemente, aquando da entrada em vigor dos instrumentos de gestão territorial eles já não são 

idóneos para a realidade que visam regular, pois a mesma sofreu entretanto mudanças significativas. 

Assim, numa visão de desenvolvimento duradoura, a prospectiva territorial constitui um 

instrumento indispensável para encetar uma acção coerente no tempo e para medir as evoluções do 

espaço territorial e o seu ambiente externo. A gestão territorial acarreta a necessidade de dotar os 

actores envolvidos no processo, de instrumentos de análise e de normas de execução com uma visão 

permanente de prospectiva territorial.  

Numa sociedade complexa, com mutações rápidas, e face a um futuro incerto, o planeamento 

urbanístico funcionalista, que ainda enforma o nosso sistema de planeamento territorial, perde 

operacionalidade. Há que encarar o planeamento e a gestão do território em termos prospectivos e de 

acordo com as metodologias do planeamento estratégico. Pela sua pertinência e actualidade 
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transcreve-se aqui um extracto de François Ascher sob a epígrafe “Da planificação urbana à gestão 

estratégica urbana”: 

“O urbanismo moderno definia um programa de longo prazo para uma cidade e fixava os 

princípios de organização espacial (sob a forma de planos directores por exemplo) daí deduzindo os 

planos de urbanização, que visavam “encaixar” as realidades futuras nesse quadro pré definido. Os 

planos e os esquemas directores tinham como objectivo dominar o futuro, reduzir a incerteza, realizar 

um projecto de conjunto (global). O novo urbanismo apoia-se em procedimentos mais reflexivos, 

próprios de uma sociedade complexa e de um futuro incerto. Elabora uma multiplicidade de projectos 

de natureza diversa, esforça-se por torná-los coerentes, constrói um processo estratégico para a sua 

realização conjunta e tem em conta, na prática, os acontecimentos que vão ocorrendo, as evoluções 

que se desenham, as mutações que se encadeiam, pronto a rever, se necessário, os objectivos 

predefinidos ou os meios inicialmente fixados para os realizar. 

Transforma-se, assim, num processo de gestão estratégica urbana que integra a crescente 

dificuldade de reduzir as incertezas e os acasos de uma sociedade aberta, democrática e marcada 

pelas acelerações da nova economia. A gestão estratégica urbana articula, de forma inovadora, por 

aproximações sucessivas, o longo e o curto prazo, a grande e a pequena escala, os interesses gerais e 

os interesses particulares. É um processo simultaneamente estratégico, pragmático e de oportunidades. 

A noção moderna de projecto está, cada vez mais, no coração deste urbanismo. Mas o projecto 

não é, somente, um desígnio tornado desenho. É, também, um instrumento cuja elaboração, 

expressão, desenvolvimento e execução revelam as potencialidades e os constrangimentos que a 

sociedade, os actores em presença, os sítios, as circunstâncias e os acontecimentos impõem. O 

projecto é, também, um analisador e um instrumento de negociações.” 

5.2.2.3 Disfunções culturais 

As disfunções culturais constituem uma parte relevante do actual estado de crise do 

ordenamento e planeamento territorial. Efectivamente, a mudança cultural e de perspectivas assume-

se como uma condição imprescindível para a mudança nos processos territoriais envolvendo a 

Administração Pública, a sociedade civil, as empresas privadas e os cidadãos em geral. A 

modernização social e territorial passa pelo desenvolvimento da componente cultural e exige cidadãos 

conscientes, responsáveis e com uma cultura de exigência, bem como uma administração pública ágil, 

preparada e competente que estabeleça com os mesmos um interface positivo. Há então que proceder 

ao reforço da sociedade civil, á capacitação dos actores e promover a participação mais activa e 

influente dos cidadãos. De seguida apontamos quatro deficiências que a nosso ver provocam as 

aludidas disfunções culturais. 

1. Défice de cultura territorial 

O défice de cultura territorial é notório na sociedade portuguesa, porquanto não se valoriza o 

território como um relevante recurso natural nem as suas potencialidades de desenvolvimento. Os 

decisores políticos e técnicos, promotores, e também cidadãos revelam baixos níveis de exigência no 

que se refere à qualidade e sustentabilidade das formas de ocupação, uso e organização do território. 

Não existe uma devida percepção e compreensão dos valores territoriais, o que leva a não conferir o 

tratamento adequado e merecido ao território. Tal visão sobre o território reflecte-se de forma negativa 

no processo de planeamento e depois ulteriormente, na prática administrativa de gestão territorial. 
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Impõem-se profundas mudanças de atitudes na forma como os portugueses encaram, 

projectam, utilizam e transformam o território, designadamente assumindo uma visão prospectiva, 

coerente e sustentada, integrada e europeia do mesmo, do seu planeamento e ocupação, e 

privilegiando nas políticas públicas, o desenvolvimento sustentável em termos ambientais, económicos, 

sociais e regionais e revendo as relações com os ecossistemas ambientais.  

Desta forma, atendendo às virtualidades do actual processo de planeamento, mas 

reconhecendo as suas deficiências e o contexto deficitário, há que procurar colectivamente melhores 

soluções, adoptando uma perspectiva diversa sobre o território, respeitando-o, valorizando-o, 

trabalhando numa óptica de co-responsabilização.   

2. Desfasamento temporal das mentalidades 

A realidade territorial encontra-se em constante mutação. Comparativamente, a mudança de 

mentalidades é temporalmente desfasada relativamente às mudanças materiais, económicas, sociais, 

tecnológicas, comunicacionais, bem como às concepções e às utilizações do território. 

No caso português, tal desfasamento é intenso e flagrante, o que se explica em parte pelo 

nosso país ter sofrido um processo de veloz urbanização nas últimas décadas, sem paralelo nos países 

ocidentais. Tal implica um atraso crónico nas mentalidades comparativamente às mudanças que vão 

ocorrendo, o que cria um desfasamento entre as formas de actuar e pensar o espaço global em que 

vivemos, não se tomando consciência que fazemos parte de um conjunto mais vasto, e que o território 

é de todos nós. 

3. Ausência de opinião pública consistente e de uma cidadania exigente 

O processo de planeamento, ordenamento e gestão territorial é olhado com desconfiança ou 

indiferença pela opinião pública. Os cidadãos não detêm uma opinião fundada, consistente e 

determinada sobre as questões territoriais, e não raro demitem-se das funções de participação em tais 

processos que lhe são facultadas, e só depois criticam as opções tomadas, a despeito de nelas, por 

opção, não terem participado. 

Existe uma ausência de interesse, de conhecimento sobre as questões territoriais e sobretudo 

quanto ao papel dos cidadãos nas mesmas. 

De molde a colmatar esta deficiência há que fomentar o desenvolvimento de uma opinião 

pública consistente e de uma cidadania exigente, responsável e participativa nos processos de 

planeamento territorial. Há também que proceder ao reforço das organizações, instituições e redes 

territoriais como associações, agências de desenvolvimento regionais, associações culturais, 

comunidades urbanas e intermunicipais, organizações ambientalistas e outras estruturas de 

participação cívica, política e económica dos cidadãos. 

 

4. Débil formação académica e profissional de quadros técnicos com elevada capacidade de 

compreensão, de concepção e gestão das políticas públicas.  

É notório no seio da Administração Pública, e também das empresas um défice de competências 

que se prende com a débil formação académica, mas também profissional de quadros técnicos com 

capacidade de compreensão, concepção e gestão de políticas públicas. A falta de formação acarreta 
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muitas das vezes o desconhecimento total ou parcial das correctas formas de actuar, de pensar e de 

equacionar os problemas. Tal impede uma resposta adequada e em tempo útil, às necessidades e 

requisitos dos processos de planeamento, reflectindo-se negativamente no ordenamento do território. 

Há que intensificar a formação dos quadros técnicos com responsabilidades no planeamento e 

gestão do território de acordo com uma cultura de exigência, proporcionando-lhes formação 

adequada para as funções que visam desenvolver. Há que promover a cultura do empenho e da 

exigência. 

Quanto a este aspecto refere Soares (2004): «A confusão e as ambiguidades que se 

estabeleceram sobre o processo de projectar a Cidade reflecte-se na polémica sobre as competências 

profissionais no planeamento do território e, mais especificamente, no urbanismo. Reconhece-se de 

uma forma generalizada que o planeamento do território, centrado na regulação das incidências 

territoriais dos processos económicos, sociais e políticos, é uma actividade pluridisciplinar que exige 

uma grande interdependência de conhecimentos e de técnicas e, consequentemente, uma lúcida e 

eficaz coordenação de equipas.(…) Admite-se que não haja uma disciplina ou uma profissão única ou 

dominante na direcção das equipas de planeamento e que esta pode ser exercida por diversos tipos 

de profissionais exigindo, antes, capacidade de visão globalizante e de síntese das diversas leituras e 

contribuições especializadas. Estas condições não podem ser aplicadas da mesma forma ao 

urbanismo como aqui o entendemos.(…) O urbanismo exige capacidade de entender e de conceber 

as formas urbanas através do Desenho Urbano. Seja para criar novos espaços urbanos, seja para 

intervir na renovação ou na reabilitação dos espaços existentes. Neste sentido, o urbanismo identifica-

se essencialmente com a Arquitectura da Cidade, o que não significa que os arquitectos sejam os 

únicos ou os profissionais mais habilitados para a prática do urbanismo.(…)Historicamente, e mesmo 

recentemente, verifica-se que diversos profissionais e diversas disciplinas estiveram na base de 

projectos e de intervenções urbanísticas que marcaram positivamente as cidades. O que tem existido 

de comum nestas profissões é a capacidade de dominar as componentes físicas do espaço urbano, de 

entender o carácter estruturante e estético do espaço público, de relacionar as formas urbanas e as 

tipologias arquitectónicas com os conteúdos sociais, económicos e culturais. Trata-se de arquitectos, 

de engenheiros civis, de paisagistas ou, mesmo de artistas plásticos. O urbanismo necessita de 

profissionais especificamente preparados para o seu exercício independentemente da sua raiz 

disciplinar.(…) O que não se pode continuar a confundir é pl aneadores do território com urbanistas. 

Embora com diversas vertentes comuns e com complementaridades evidentes, os objectos da sua 

intervenção, os conteúdos, as técnicas e o saber fazer, são diferentes.» 

Representa-se graficamente no quadro infra (quadro 5.1), os tipos de disfunções apontadas ao 

planeamento territorial português e as deficiências concretas correspondentes a tais disfunções. 
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Quadro 5.1 - Disfunções do sistema de planeamento territorial português 

Disfunções normativas  

1.Dispersão e dificuldade de aplicação da legislação 

2.Multiplicidade e proliferação de instrumentos de gestão territoriais 

aplicáveis e eficazes 

3.Fragmentação e desarticulação entre planos 

4.Problemas de compatibilização entre planos 

5.Sobreposição geográfica de planos  

6.Repetições de conteúdo  

7.Rigidez das normas ínsitas nos planos 

8.Idealização do Plano como fim 

9.Utilização abusiva do PDM 

10.Secundarização da execução dos planos, ou “planocentrismo” 

11.Deficiente sistema de execução dos planos  

12.Falhas na implementação dos planos 

13. Ausência de política de solos eficaz 

Disfunções 

institucionais/organizacionais 

 

1.Promiscuidade das atribuições das entidades intervenientes na gestão do 

território 

 2.Falta de dinamismo, criatividade, e inovação da Administração Pública 

3.Tecnocracia, Burocracia e Morosidade 

4.Fraca governança territorial 

5.Desresponsabilização política e diluição de responsabilidades 

6.Gestão casuística comprometida com a agenda política 

7.Permeabilidade entre os interesses privados de cariz político-económico e o 

interesse público 

8.Confusão de discricionariedade com arbitrariedade 

9.Ausência de um compromisso com a solução 

10.Organização centrada em funções e competências  

11.Visão fragmentária e localista dos problemas territoriais 

12.Ausência de prospectiva territorial 

Disfunções culturais  

1.Défice de cultura territorial 

2.Desfasamento temporal das mentalidades 

3.Ausência de opinião pública consistente e de uma cidadania exigente 

4.Débil formação académica e profissional de quadros técnicos com elevada 

capacidade de compreensão, de concepção e gestão das políticas 

públicas.  
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6| DA CRISE DO PLANEAMENTO AO CAMINHO PARA A MUDANÇA - 
A RECENTE EVOLUÇÃO LEGISLATIVA 

«(…) os problemas colocados pelo ordenamento das 

cidades evoluem com o tempo, e a forma de os resolver tem 

de acompanhar esse dinamismo. Assim se compreende que 

os poderes públicos se vejam na contingência de modificar 

com frequência a legislação e a regulamentação.» 

Miranda, 2002. 

6.1 DA CRISE DO PLANEAMENTO AO CAMINHO PARA A MUDANÇA 

A evolução legislativa recente no domínio do ordenamento do território denota profundas 

mudanças que revelam uma inversão do paradigma conceptual concernente às áreas fulcrais do 

planeamento e gestão territoriais. São essas alterações legislativas que constituem o cerne do presente 

capítulo, e com uma análise sumária das mesmas, atenta a exiguidade de tempo e espaço, 

pretendemos demonstrar que, do ponto de vista normativo, estão criadas algumas das condições 

essenciais para a superação dos principais problemas e disfunções abordados no capítulo anterior, 

iniciando-se um verdadeiro caminho para a mudança. 

O Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro (RJIGT) definiu o regime jurídico dos instrumentos 

de gestão territorial, em desenvolvimento da Lei nº 48/98, de 11 de Agosto que estabeleceu as bases 

da política de ordenamento do território e do urbanismo. 

O RJIGT foi sucessivamente alterado pelos Decreto-lei nº 53/2000 de 7 de Abril, pelo Decreto-

Lei nº310/2003, de 10 de Dezembro, pela Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei nº 

56/2007, de 31 de Agosto, Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro, e Decreto-Lei nº 46/2009, 

de 20 de Fevereiro; no entanto, as alterações efectuadas até ao Decreto-Lei nº 316/2007, nada mais 

constituíram do que modificações isoladas e pontuais sem uma finalidade específica de fundo tendente 

a reordenar todo o sistema de gestão territorial. 

Desde a aprovação do RJIGT em 1999, foram necessários dez anos de amadurecimento para 

que finalmente se conseguissem identificar de forma relativamente séria, objectiva e concisa as 

verdadeiras causas de ineficiência nos processos de ordenamento, e se desse corpo a uma resposta 

eficaz, embora não miraculosa, nem definitiva para a superação dos mesmos, o que só veio a ocorrer 

com a aprovação do Decreto-Lei nº316/2007, de 19 de Setembro, e com as medidas postuladas pelo 

mesmo que determinam uma viragem no panorama do ordenamento territorial português. 

De facto, a prática administrativa que sucedeu à aprovação do RJIGT revelou diversas 

incongruências plasmadas no próprio diploma, que introduziam causas de ineficiência, excessiva 

burocratização e sérias dificuldades de articulação de competências das entidades intervenientes no 

processo de planeamento e gestão territorial, que provocaram uma incapacidade do regime legal em 

responder eficazmente às exigências e desafios suscitados pelo território e às dinâmicas contextuais 

evolutivas que nele se reflectem. 
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6.1.1 Simplificação e Eficiência 

Nesta conformidade, a simplificação de procedimentos no âmbito do ordenamento do território 

tem vindo a ser progressivamente reclamada como a chave para a resolução dos problemas do 

planeamento territorial. 

Mostra-se essencial definir soluções inovadoras de desburocratização e simplificação de 

procedimentos, melhoria e melhor coordenação da actuação dos poderes públicos almejando desta 

forma, uma melhor governança. 

Esta simplificação reclama-se a dois níveis: ao nível normativo, e ao nível institucional e 

organizacional. 

6.1.1.1 Simplificação normativa 

No que tange à simplificação normativa são bem conhecidas as dificuldades que derivam da 

aplicação e interpretação das normas disciplinadoras do planeamento e gestão territorial. Desde a 

proliferação da legislação, à existência de legislação desconexa, dispersa e de difícil interpretação, 

com normas rígidas que inviabilizam a sua flexibilidade e elasticidade a contextos de mudança, muitos 

são os factores que provocam a complexidade e incongruência do sistema normativo de planeamento 

e gestão territorial. 

Tal complexidade pode ser apontada desde logo, à excessiva rigidez das normas ínsitas nos 

planos abordada no capítulo anterior. Esta rigidez resulta de um deficiente entendimento dos 

conteúdos do papel das diversas figuras de planos na gestão territorial, excessivamente centrada na 

figura do Plano Director Municipal (PDM) como exclusiva da gestão urbanística municipal, 

menosprezando o potencial de outras figuras como os Planos de Urbanização (PU) e os Planos de 

Pormenor (PP). 

A ruptura do sistema de gestão territorial apresenta como uma das principais causas a 

desactualização e desadequação dos planos à evolução política, económica e social, provocada pela 

já referida rigidez normativa. Mostra-se assim essencial conferir um verdadeiro cariz estratégico ao 

PDM, relegando para os instrumentos dos PU e PP o carácter mais operativo e concreto da gestão 

territorial, de molde a adequar os planos à constante mutação e efemeridade das dinâmicas sociais, 

económicas e políticas e à sua imprevisibilidade crescente.  

Urge igualmente promover a maior flexibilização das normas dos planos, de molde a permitir 

aos planos acolher as novas dinâmicas de mudança e evolução sem alterar as orientações estratégicas 

neles assumidas, e fomentar a contratualização como princípio geral das políticas de ordenamento.  

Por outro lado, mostra-se fulcral a adopção de formas de agilização e simplificação 

procedimental no que tange aos mecanismos de elaboração, alteração e revisão dos instrumentos de 

gestão territorial e na própria actuação administrativa. A morosidade na dinâmica dos planos, faz com 

que estes frequentemente quando finalmente entram em vigor, estejam já desfasados da realidade, 

que entretanto se alterou e evoluiu para rumos não expectáveis aquando da elaboração, tornando-os 

instrumentos obsoletos e despidos de efectividade. Acresce que, os atrasos na apreciação de projectos 

para realização de operações urbanísticas provocados por esta morosidade e pela indefinição das 

regras em vigor, geram bloqueios e travam oportunidades e investimentos económicos necessários, 

retirando competitividade ao território. 
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Os mecanismos de simplificação procedimental revestem-se assim de extrema relevância, 

devendo passar pela eliminação de trâmites e controles inúteis, pelo encurtamento de prazos de 

consultas e participação, pela adopção de medidas de concertação, concentração e integração de 

procedimentos destinadas a impedir bloqueios nos casos em que as entidades legalmente consultadas 

omitam ou tornem extemporânea a sua pronúncia. 

6.1.1.2 Simplificação institucional e organizacional 

No que tange à simplificação institucional e organizacional, a mesma mostra-se igualmente 

essencial, já que no domínio da repartição de competências em matéria de ordenamento do território 

se denota uma complexidade gerada pela já mencionada intervenção de diferentes órgãos, com 

diferentes âmbitos territoriais e diferentes atribuições. A conjugação territorial das competências locais 

e centrais tem originado situações de conflitualidade e bloqueios constantes. 

Mostra-se assim necessária, a clara demarcação da esfera de competências municipais e da 

Administração Central, no âmbito dos processos de elaboração, aprovação e revisão dos PMOT, bem 

como uma melhoria do quadro organizativo e a clarificação das relações institucionais, 

nomeadamente no que se refere às entidades estaduais, entre as quais existem deficiências na 

articulação e coordenação, bem como entre Estado e autarquias locais, onde se verificam situações 

graves de sobreposição de competências, e igualmente entre a Administração Pública e os privados. É 

também extremamente relevante fomentar a utilização pelas autarquias locais de mecanismos como os 

sistemas de execução dos planos e a contratualização, aos quais não tem sido dado o devido relevo. 

O sistema de gestão territorial reclama, em suma, uma forte capacidade de coordenação e de 

decisão da Administração Pública, que terá forçosamente de assentar num quadro normativo claro, 

bem como em processos de concertação, negociação e contratualização entre entidades públicas e 

privadas, de molde a imprimir um cunho de eficiência às actuações de todas as entidades 

intervenientes. 

As autarquias locais, enquanto entidades representativas dos interesses municipais e cuja 

actuação se processa junto das populações e agentes no território, assumem indiscutível relevância, 

constituindo actores privilegiados em todo o processo, o que exige pleno e consciente exercício das 

competências municipais e a concomitante qualificação de técnicos municipais. Desta forma, será 

necessário dar especial ênfase às competências dos órgãos municipais na definição das estratégias e 

das políticas de desenvolvimento local, bem com no uso dos Planos Municipais de Ordenamento do 

Território (PMOT) como instrumentos de exercício dessas competências. 

Seguidamente, iremos abordar de que forma e em que medida o novo RJIGT, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 316/2007, consagrou algumas das reflexões supra-descritas. Na sequência da análise 

das alterações introduzidas pelo diploma em epígrafe, enunciaremos igualmente os objectivos e as 

modificações introduzidas pela aprovação de outra legislação relevante neste âmbito: o Decreto-lei nº 

46/2009, de 20 de Fevereiro, o Decreto Regulamentar n.º 9/2009, o Decreto Regulamentar n.º 

10/2009, e o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, todos de 29 de Maio. 
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6.2 O REFORÇO DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL - O DECRETO-LEI Nº 

316/2007, DE 19 DE SETEMBRO 

O Decreto-lei nº 316/2007, de 19 de Setembro, surge num contexto em que a prática 

administrativa revelava uma desadequação total entre os ritmos e fluxos económicos, sociais e 

ambientais de desenvolvimento territorial e as dinâmicas dos instrumentos de gestão territorial de 

âmbito municipal, causadoras de inoperatividade do sistema de planeamento. Era imperativa a 

explicitação de determinados conceitos, a correcção de disfunções de articulação e suprimento de 

lacunas geradas por novas necessidades de intervenção territorial. 

Constitui suprema pretensão deste diploma corporizar as finalidades do Programa Simplex, 

visando o reforço da eficiência dos processos de ordenamento do território como a ferramenta 

indispensável para conferir operatividade e eficácia ao sistema de gestão territorial, e procedendo-se à 

articulação destas matérias com o Código dos Contratos Públicos (CCP) e com o regime de Avaliação 

Ambiental Estratégica contemporaneamente aprovados.72  

A aprovação destas alterações ao RJIGT ocorreu num momento de modificação generalizada 

de grande parte dos diplomas em matéria de ordenamento do território e do urbanismo, sendo que 

alguns deles, assim modificados, constituiram a base da alteração que veio a ser levada a cabo pelo 

Decreto-Lei n.° 316/2007, nomeadamente, as alterações efectuadas à Lei de Bases da Política de 

Ordenamento do Território e do Urbanismo pela Lei n.° 54/2007, de 31 de Agosto, que veio reduzir o 

âmbito de ocorrência da ratificação governamental dos planos municipais de ordenamento do 

território, dando base às alterações que neste domínio foram efectuadas ao RJIGT.  

Contemporaneamente com as alterações introduzidas ao RJIGT, foram publicados vários 

diplomas relevantes, como a Lei n.° 60/2007, de 4 de Setembro, que veio introduzir alterações ao 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (rjue); o Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de Junho, que 

veio estabelecer o Regime da Avaliação dos Efeitos de determinados Planos e Programas no Ambiente 

(transpondo para a ordem jurídica interna as Directivas n.os 2001/42CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de Junho, e 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio - 

diploma que veio depois a ser adaptado, como veremos, pelo Decreto-Lei n.° 316/2007 quando em 

causa estejam instrumentos de gestão territorial); o Decreto-Lei n.° 285/2007, de 17 de Agosto, que 

estabeleceu o regime jurídico dos projectos de potencial interesse nacional classificado como PIN +. 

6.2.1 Objectivos do diploma 

Os objectivos finais que se pretenderam alcançar com estas alterações legislativas foram os da 

eficiência dos processos de planeamento, da qualificação das práticas técnicas administrativas e da 

qualificação dos próprios instrumentos de gestão territorial, sendo considerado este como o momento 

oportuno para os promover, atento o contemporâneo início de vigência do Programa Nacional da 

Política de Ordenamento do Território, que serve de enquadramento a todos os instrumentos de 

gestão territorial e às várias políticas com repercussão no território, e também pelo facto de se 

encontrarem em processo avançado de elaboração, ou de revisão, os vários planos regionais de 

ordenamento do território que definem a estratégia de referência para os planos municipais.  

                                                 
72 O Código dos Contratos Públicos foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, e o regime da Avaliação 

ambiental estratégica (AAE) foi aprovado pelo Decreto-lei nº 232/2007, de 15 de Junho. 
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Uma nova etapa de planeamento com os principais instrumentos de enquadramento de nível 

nacional e regional em vigor exige, pois, uma nova adequação do sistema de gestão territorial, a que 

a alteração promovida pelo Decreto-Lei n.° 316/2007 visa dar resposta (Oliveira 2009). 

 As alterações constantes do Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro, prosseguem a 

eficiência do sistema de gestão territorial, e assentam em quatro vectores essenciais: simplificação de 

procedimentos, associada à descentralização e responsabilização municipal e à desconcentração de 

competências no âmbito da administração do território, reforço dos mecanismos de concertação de 

interesses públicos entre si e clarificação e diferenciação de conceitos e instrumentos de intervenção.  

Simplificação e agilização de procedimentos, patente na redução de prazos e na simplificação 

dos trâmites dos procedimentos de planeamento, sobretudo em matéria de acompanhamento, 

concertação e controlos finais da legalidade dos planos municipais de ordenamento do território pelas 

comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR).73 

Descentralização de competências para os municípios, com uma maior responsabilização e 

autonomia destes, traduzida na ausência de carácter vinculativo dos controlos de legalidade 

efectuados pelas CCDR e na desnecessidade de ratificação dos planos directores municipais. 

Desconcentração de competências no âmbito da Administração central, especialmente 

reforçando o papel das CCDR neste domínio. São estes órgãos desconcentrados do Estado que 

procedem à verificação final da legalidade dos planos municipais, devendo pronunciar-se, na fase de 

acompanhamento, sobre o cumprimento, por estes, de normas legais e sobre a conformidade ou 

compatibilidade deles com outros instrumentos de gestão territorial, sendo ainda as CCDR que 

suscitam ao Governo a apreciação de pedidos de ratificação de planos directores municipais nas 

situações a que a ela haja lugar. 

Reforço dos mecanismos de concertação dos interesses públicos e destes com os interesses 

privados subjacentes aos processos de planeamento. O cumprimento deste vector, em especial na 

vertente da concertação com interesses privados, tem particular tradução na previsão legal da 

possibilidade de se celebrarem contratos sobre o exercício dos poderes de planeamento (contratos 

para planeamento). 

Clarificação e diferenciação de conceitos da dinâmica dos planos, em especial no que 

concerne à melhor diferenciação entre revisão e alteração e à definição dos distintos procedimentos. 

Clarificação da finalidade, conteúdo e tipologia dos instrumentos de gestão territorial, 

nomeadamente no que concerne aos planos municipais de ordenamento do território. 

No âmbito da presente análise às principais inovações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 

316/2007, de 19 de Setembro, adoptou-se a sistematização postulada por Oliveira (2009), que 

estrutura as alterações introduzidas por este diploma em dois âmbitos distintos: as de cariz 

procedimental, que se referem aos procedimentos de elaboração e de dinâmica dos vários 

instrumentos de gestão territorial, por um lado, e as de índole material, referentes aos regimes jurídicos 

de ordem substancial aplicáveis àqueles, por outro. Em seguida procedemos à enunciação concreta 

das alterações realizadas em cada um destes âmbitos. 

                                                 
73 Atendendo a que o Decreto-Lei n.° 316/2007 constitui o cumprimento da medida 07 do Programa SIMPLEX (Programa de 

Simplificação e Legislativa) este constitui um dos vectores principais desta alteração legislativa. 
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6.3 ALTERAÇÕES PROCEDIMENTAIS INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº 316/2007 

Do ponto de vista procedimental, as principais alterações concernem ao acompanhamento e 

concertação da elaboração dos instrumentos de gestão territorial; à introdução, nos procedimentos de 

planeamento, do sub-procedimento de avaliação ambiental estratégica, bem como um conjunto de 

outras novidades atinentes à aprovação e ratificação de planos municipais e à publicação e depósito 

dos instrumentos de gestão territorial. 

6.3.1 Acompanhamento e concertação dos IGT 

A fase de acompanhamento à elaboração dos IGT visa coadunar e concertar as perspectivas 

das diversas entidades públicas com interesse na área objecto de intervenção, de molde a acautelar a 

devida e eficaz ponderação dos distintos interesses que possam ser afectados pelo plano em 

elaboração. Na versão inicial do RJIGT, as fases de acompanhamento e concertação eram distintas e 

autónomas, e à fase de acompanhamento seguia-se a de concertação entre estas entidades e a 

responsável pela elaboração do plano, visando garantir o consenso entre todas elas. 

As principais alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.°316/2007 ocorreram precisamente 

nesta sede, nomeadamente no acompanhamento dos procedimentos de planeamento municipal, que 

sempre foi apontado como um dos maiores obstáculos à celeridade, eficiência e eficácia da actividade 

administrativa.  

Assim, o acompanhamento foi fundido com a concertação que lhe era subsequente, 

pretendendo fazer com que as opções de planeamento sejam partilhadas desde o início pelas várias 

entidades com atribuições na área, potenciando  que estas contribuam, de forma efectiva, para o 

projecto do plano.  

 Não obstante a concertação ser integrada na fase de acompanhamento, admite-se uma 

segunda concertação facultativa, posterior à emissão do parecer da entidade que acompanha o plano 

e sempre antes da discussão pública. 

A elaboração dos planos municipais de ordenamento do território, e as alterações ao plano 

director municipal ou aos planos de urbanização (PU) por outros planos municipais, de urbanização 

ou de pormenor, passam a encontrar-se sujeitas, exclusivamente, aos mecanismos de participação no 

decurso do respectivo procedimento de elaboração, das entidades representativas da administração 

central representativas de interesses públicos a ponderar, assegurando a necessária concertação de 

interesses e a coordenação de intervenções, sendo os municípios responsáveis pela validade dos 

respectivos instrumentos de planeamento. Esta alteração, consagra a autonomia municipal em matéria 

urbanística, e permite recuperar e intensificar a distinção entre atribuições e competências da 

Administração Central e municipal em matérias de ordenamento do território. 

No âmbito do acompanhamento, existe uma distinção do regime aplicável, consoante estejam 

em causa instrumentos directamente vinculativos dos particulares - planos municipais e especiais de 

ordenamento do território ou instrumentos apenas vinculativos de entidades públicas (todos os 

restantes). 
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6.3.1.1 Acompanhamento dos instrumentos directamente vinculativos dos particulares 

A) Planos directores municipais e planos especiais 

No que concerne aos instrumentos directamente vinculativos dos particulares, a elaboração dos 

planos directores municipais e dos planos especiais é acompanhada por uma comissão de 

acompanhamento cujos membros são exclusivamente públicos. Este regime de funcionamento das 

actuais comissões de acompanhamento, visa obstar a uma composição excessivamente alargada e 

por isso pouco operacional, tendo-se alterado o modelo de composição e a designação desta 

comissão e daquela que assegura o acompanhamento dos planos especiais de ordenamento do 

território, garantindo que a participação das organizações representativas dos interesses privados se 

efectua nos períodos destinados à participação pública, assegurando, assim maior celeridade e 

eficiência ao funcionamento da comissão na fase de acompanhamento. 

As restantes entidades representativas de interesses privados económicos, sociais ou ambientais 

que integravam as comissões mistas de coordenação, passam assim, a intervir nas fases 

especificamente previstas para a intervenção do público em geral (participação preventiva, 

participação ao longo do procedimento e discussão pública) por se considerar que a sua intervenção 

naqueles organismos mistos não se traduziu numa maior eficácia dos mesmos tendo, pelo contrário, 

tornado o funcionamento dos mesmos mais pesado e mais moroso. 

As CCDRS integram sempre a comissão de acompanhamento e, no caso dos planos directores 

municipais, em regra presidem-na (n.º 1 do artigo 9.° da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de 

Dezembro).  

No âmbito da comissão de acompanhamento, e para potenciar a sua actuação, foi instituído 

um inovador sistema de delegação de poderes que confere aos seus membros verdadeiros poderes de 

representação das entidades a que pertencem, pelo que a posição assumida por estes vincula aquelas 

(artigo 75. °-B). Antes das presentes alterações, como os representantes das entidades não estavam 

dotados dos devidos poderes de representação, a suas opiniões não passavam de opiniões técnicas 

pessoais que não vinculavam as entidades a que aqueles técnicos pertenciam e que, por isso, não 

dispensavam, no final, a emissão de um parecer que traduzisse a posição da entidade em causa 

(Oliveira 2009). 

A comissão de acompanhamento assume assim agora, a natureza de uma conferência 

procedimental instrutória reunindo todas as entidades administrativas envolvidas no acompanhamento 

para emissão de um único parecer sobre a proposta de plano, que substitui todos os pareceres que 

aquelas entidades devessem emitir (artigos 75.°-A e 75.°-B). A emissão de um parecer único sobre o 

projecto do plano, que integra e substitui os vários pareceres sectoriais a emitir por cada uma 

daquelas entidades, corresponde à consagração de uma nova lógica de actuação do Estado que tem 

vindo a ser consagrada nas mais recentes novidades legislativas em matéria de urbanismo, e que se 

traduz na necessidade de este se dever pronunciar de uma vez e a uma só voz quando os seus vários 

sectores tenham de intervir num determinado procedimento (Oliveira 2009). 
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B) Planos de urbanização e planos de pormenor 

No que concerne à elaboração dos planos de urbanização e dos planos de pormenor, o 

acompanhamento é facultativo, competindo à câmara municipal se assim o entender, solicitá-lo à 

CCDR territorialmente competente.74  

Concluída a elaboração destes, será emitida uma pronúncia única sobre o projecto do plano 

obtida em sede de conferência de serviços, que deve ser promovida pela CCDR e realizada no prazo 

de 22 dias após remessa, pela câmara municipal, da proposta do plano, do relatório ambiental e dos 

pareceres eventualmente emitidos pelas entidades. A esta conferência de serviços aplica-se igualmente 

o Art. 75º-B em matéria de delegação de poderes. 

É notório que o Decreto-Lei n.º 316/2007,  ao atribuir às câmaras municipais o controlo desta 

fase procedimental de acompanhamento, facultando a estas decidir se a promovem ou não, veio 

promover uma descentralização e reforço da responsabilização municipal. A convocação da 

conferência de serviços, no âmbito da qual se obtém um parecer final que congrega a posição de 

todas as entidades apenas terá de ocorrer após a conclusão da fase de elaboração do plano, o que 

parece indiciar que já não estamos aqui, verdadeiramente, numa fase de acompanhamento à 

elaboração do plano, mas de pronúncia final sobre o mesmo, o que é confirmado pelo facto de os 

planos de urbanização e de pormenor não se encontrarem agora submetidos a parecer final da CCDR 

na fase posterior à discussão pública, por se considerar ter esta fase sido já absorvida pelo referido 

parecer da CCDR no seio da conferência de serviços (Oliveira 2009). 

A desnecessidade de acompanhamento durante a elaboração técnica do plano, no âmbito dos 

PU e dos PP não se traduz, contudo, numa equivalente dispensa de as entidades externas se 

pronunciarem acerca do mesmo, mantendo-se esta, aliás, como formalidade essencial do 

procedimento. Consagrando o vector da maior autonomia, o que se altera é a forma de emissão dos 

pareceres das entidades, sendo dada maior liberdade aos municípios na tarefa da elaboração da 

proposta do plano competindo-lhe assegurar e responsabilizar-se que tudo está em conformidade com 

as normas legais e regulamentares em vigor. No entanto, as intervenções das entidades sectoriais 

continuam a ocorrer, embora, se processem de forma unificada, em sede de conferência de serviços. 

Ou seja, e concluindo, estas entidades não têm necessariamente de acompanhar a elaboração 

técnica dos planos de urbanização e de pormenor, mas têm de ser ouvidas e pronunciar-se sobre a 

proposta do mesmo. 

6.3.1.2 Acompanhamento à elaboração dos planos sem eficácia plurisubjectiva 

 No que concerne ao acompanhamento à elaboração dos planos sem eficácia plurisubjectiva, o 

mesmo compete, diferentemente do que acontece com as comissões de acompanhamento à excepção 

dos planos sectoriais, a comissões consultivas onde podem ter assento representantes dos interesses 

económicos, sociais, culturais e ambientais a cujo funcionamento não se aplicam as regras previstas 

para a conferência de serviços. 

Relativamente aos planos sectoriais, o acompanhamento corresponde à mera elaboração de 

pareceres pela CCDR, entidades e serviços da administração central, representativas de interesses a 

ponderar e câmaras municipais abrangidas, tendo deixado de ser acompanhadas, como até aqui, por 

                                                 
74 De acordo com o n.° 1 e 2 do artigo 75.°-C do D.L. nº 316/2007. 
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uma comissão que integre os representantes de cada uma daquelas entidades. No entanto, a entidade 

responsável pela elaboração do plano pode optar pela conferência de serviços, nos termos do artigo 

75.°-B (artigo 39.° n.º 3). 

6.3.2 Introdução do sub-procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) 

Uma das novidades procedimentais de monta prende-se com a introdução no procedimento de 

elaboração e aprovação dos IGT do sub-procedimento de avaliação ambiental estratégica. O 

Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de Junho transpôs para o ordenamento jurídico interno a Directiva 

n.° 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, que obriga a considerar as 

incidências ambientais de planos e de programas durante a sua preparação e antes da sua 

aprovação. Tal normativo determina que a avaliação ambiental estratégica dos instrumentos de gestão 

territorial é regulada não no seu âmbito, mas no RJIGT, pelo que é neste que se encontra definida a 

forma como o mencionado sub-procedimento é articulado com o de elaboração e dinâmica dos 

vários instrumentos de gestão territorial. 

Assim, no âmbito dos procedimentos de elaboração, revisão e alteração de instrumentos de 

gestão territorial, de uma forma transversal a todo o diploma foram introduzidas as alterações 

necessárias à articulação com o teor do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho. O procedimento 

da avaliação ambiental estratégica, tem repercussões no procedimento de planeamento territorial a 

dois níveis: por um lado, ao nível do faseamento do procedimento, uma vez que se torna necessário 

integrar fases típicas do procedimento de avaliação ambiental estratégica, como a iniciativa, a 

realização de consultas, a participação pública e a decisão; por outro, ao nível do conteúdo 

documental do plano, uma vez que se torna obrigatório instruir a proposta de plano com um relatório 

ambiental e o próprio plano com uma declaração ambiental.  

De acordo com o RJIGT, o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

(PNPOT) é o único instrumento que se encontra isento de avaliação ambiental estratégica, mas 

também os planos sectoriais e os planos intermunicipais de ordenamento do território podem ser dela 

dispensados. A subordinação destes instrumentos de gestão territorial ao procedimento da AAE 

depende, desde logo, de os mesmos servirem de enquadramento para a futura aprovação de 

projectos sujeitos a avaliação de impacte ambiental.  

Assim, quando esteja em causa, por exemplo, a decisão sobre a localização e realização de 

grandes empreendimentos públicos com incidência territorial, correspondendo estes empreendimentos 

a um daqueles que, nos termos e de acordo com os critérios constantes do Decreto-Lei n.º 69/2000, 

de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, 

estejam sujeitos, na respectiva concretização, a avaliação de impacte ambiental, então aquela decisão 

deverá ser sujeita a AAE (Oliveira 2009). 

No que concerne aos planos de urbanização e aos planos de pormenor, a lei impõe que 

aqueles que impliquem a utilização de pequenas áreas a nível local apenas estão sujeitos a AAE 

quando se considere que têm repercussões significativas no ambiente, cabendo à câmara municipal a 

decisão de os sujeitar ou não a este procedimento. 

No que concerne aos procedimentos de dinâmica, as pequenas alterações aos instrumentos de 

gestão territorial apenas estão sujeitos a AAE quando a entidade por ela responsável conclua, de 

acordo com os critérios referidos no anexo ao Decreto-Lei n.º 232/2007, que a mesma pode ter 

efeitos significativos no ambiente, de acordo com o artigo 96.°, n.º 3. 
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Nos casos em que a submissão a AAE não é obrigatória, é a entidade responsável pela 

elaboração do plano que decide a sua sujeição à mesma (cfr. artigos 38.°, n.º 2, alínea g), 64.°, n.º 

3, l.a parte, 74.°, n.º 6, 1ª parte e 96.° n.º 3).  

De molde a não colocar em causa a almejada simplificação dos procedimentos de 

planeamento, o sub-procedimento de AAE contém os seguintes trâmites que foram integrados em 

trâmites dos procedimentos de planeamento já existentes: 

 Pedido de definição do âmbito da AAE  

 Elaboração de Relatório Ambiental  

 Na fase de acompanhamento à elaboração dos planos são integradas as entidades às quais, 

em virtude das suas competências, possam interessar os efeitos ambientais, que exercem aí as 

suas competências consultivas.  

 No caso dos planos de urbanização e dos planos de pormenor, que não têm uma fase 

obrigatória de acompanhamento, estas entidades são convocadas para a conferência de 

serviços, pronunciando-se aí, sobre o relatório ambiental  

 Participação pública, que é feita em conjunto com a participação pública do plano; 

 O relatório ambiental e os resultados das consultas sobre o mesmo são ponderados na 

elaboração da versão final do plano a aprovar. 

 Declaração ambiental 

Segundo Oliveira (2009), atendendo a que se trata de uma nova realidade, e de um 

procedimento distinto, as CCDR competentes têm aconselhado as várias entidades com competências 

planificadoras a adoptar as orientações constantes do Guia de Boas Práticas para Avaliação 

Ambiental Estratégica - Orientações Metodológicas (Maria do Rosário Partidário, APA, 2007) para 

uma adequada avaliação ambiental estratégica dos planos. De acordo com este guia, a definição do 

âmbito deve ser feita com base num relatório identificador dos factores críticos para a decisão, que 

correspondem aos temas que irão estruturar a análise e a avaliação de oportunidades e riscos, 

determinando os estudos técnicos necessários para reunir a informação relevante para a decisão. Os 

factores críticos para a decisão dão resposta ao alcance da AAE e resultam de uma análise integrada 

do quadro de referência estratégico, questões estratégicas do objecto de avaliação e factores 

ambientais. 

O quadro de referência estratégico constitui o macro-enquadramento estratégico da AAE, 

criando um referencial para a avaliação e reunindo os macro-objectivos da política ambiental e de 

sustentabilidade estabelecidos a nível internacional, europeu e nacional. No que concerne às questões 

estratégicas do objecto da avaliação, prendem-se com a definição clara daquilo que será objecto de 

análise e apreciação, que se alcançará a partir da descrição geral do conteúdo e dos principais 

objectivos do plano ou programa. Já os factores ambientais correspondem àqueles que se apresentam 

relevantes para o plano. 

Estes factores servem de base à elaboração do relatório ambiental, que corresponde aos 

estudos técnicos efectuados de acordo com os factores críticos para a decisão seleccionados e ao 

nível de pormenorização e alcance estabelecido, procedendo a uma análise de tendências e avaliação 

de oportunidades e riscos em termos ambientais e de sustentabilidade e estabelecendo, ainda, 

directrizes que constituam orientações ou recomendações da AAE e que devam ser desenvolvidas. Do 

relatório ambiental deverão resultar conclusões para a tomada de decisão de planeamento, bem 

como directrizes a seguir e medidas a ser aplicadas em fase de execução. 
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O procedimento da AAE não termina com a aprovação e entrada em vigor dos planos, na 

medida em que se prevê que os instrumentos de gestão territorial que tenham estado sujeitos a AAE 

sejam objecto de avaliação a posteriori no sentido de monitorizar os efeitos da sua execução e 

eventualmente identificar efeitos negativos imprevistos. Caso tal se verifique, devem ser implementadas 

as medidas correctivas previstas na declaração ambiental. 

6.4 OUTRAS ALTERAÇÕES PROCEDIMENTAIS 

6.4.1 Eliminação do poder da assembleia municipal introduzir alterações aos projectos de planos 

No âmbito da elaboração dos planos municipais de ordenamento do território eliminou-se a 

previsão expressa da assembleia municipal poder introduzir alterações aos projectos de planos 

municipais que lhe são apresentados pela câmara municipal para aprovação. 

Assim, em face da proposta apresentada pela câmara, a assembleia municipal ou aprova o 

plano na sua globalidade ou recusa a sua aprovação, remetendo o projecto de novo para a câmara 

municipal, para que este proceda às alterações devidas. 

Oliveira (2009) considera a este aspecto, que terá sido a exclusão do poder de a assembleia 

municipal introduzir alterações ao projecto que lhe é apresentado para aprovação pela câmara, que 

terá levado a Portaria n.º 1474/2007, de 16 de Novembro, a integrar um representante da 

assembleia municipal na comissão de acompanhamento dos planos directores municipais, visando-se, 

com esta solução, garantir a concertação de posições entre a câmara e a assembleia municipais que 

evite que, quando o plano vai para aprovação, ocorra uma rejeição do mesmo.  

6.4.2 Verificação final da legalidade 

No que tange à  verificação final da legalidade dos instrumentos e gestão territorial, no que 

concerne aos planos especiais, elimina-se o parecer final autónomo da CCDR, passando este órgão a 

pronunciar-se no âmbito do parecer final da comissão de acompanhamento sobre as questões 

referidas no n.° 5 do artigo 47.°. 

No que diz respeito à verificação final de legalidade dos planos municipais, o parecer final da 

CCDR que tem lugar após a discussão pública e antes da aprovação, apenas ocorre, agora, no 

âmbito do procedimento de elaboração de planos directores municipais e de planos intermunicipais, e 

não já no nos procedimentos atinentes aos planos de urbanização e de pormenor, sendo nestes casos 

a pronúncia da CCDR antecipada para a fase de acompanhamento à elaboração do plano. 

Este parecer, quando a ele haja lugar, incide sobre questões de legalidade, nomeadamente 

sobre a conformidade com disposições legais e regulamentares vigentes, e compatibilidade e 

conformidade com instrumentos de gestão territorial eficazes, mas não é vinculativo, e logo não tem 

funções preclusivas da responsabilidade do município quanto à validade do plano. 

Desta forma, a responsabilidade decisiva pela opção constante dos planos municipais é sempre 

imputável ao município que, caso discorde da posição da CCDR quanto à existência de eventuais 

ilegalidades do plano, pode dar andamento ao procedimento da sua elaboração. Note-se que apenas 

nestas situações de discordância entre a CCDR e as câmaras municipais quanto à existência de 
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eventuais ilegalidades, deve a câmara municipal, e desde que devidamente salvaguardada na sua 

posição, avançar com o procedimento com vista à aprovação e publicação do plano (Oliveira 2009). 

6.4.3 Eliminação da ratificação como regra 

Após as alterações ao RJIGT, e na sequência das anteriormente efectuadas à LBPOTU pela Lei 

nº 54/2007, de 31 de Agosto, a ratificação governamental, apresenta-se como de carácter 

excepcional. Numa óptica da responsabilização municipal associada à simplificação, decidiu-se 

sujeitar a ratificação pelo Governo apenas os planos directores municipais, tornando-se a 

intervenção governamental um mecanismo excepcional, justificado pela necessidade de flexibilização 

do sistema de gestão territorial. 

Efectivamente, os planos directores municipais (PDM) passam a encontrar-se sujeitos a 

ratificação unicamente quando, no procedimento de elaboração, seja suscitada a questão da sua 

incompatibilidade com planos sectoriais ou regionais do ordenamento do território, e sempre que a 

câmara municipal assim o solicite, para que, em materialização do princípio da hierarquia mitigada, o 

Governo possa ponderar sobre a derrogação daqueles instrumentos de gestão territorial, que 

condicionam a validade dos instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal.  

De acordo com o determinado pelo artigo 80.° n.º 2, a ratificação dos planos directores 

municipais ocorre mediante solicitação da câmara municipal, quando no âmbito do procedimento da 

sua elaboração e aprovação for suscitada pelos serviços e entidades com competências consultivas no 

âmbito da elaboração e acompanhamento, a incompatibilidade com planos regionais ou sectoriais. 

Determina-se que os planos municipais não estão sujeitos a ratificação governamental, e 

apenas a ela se encontram subordinados os planos directores municipais quando pretendam alterar as 

opções constantes de um plano regional de ordenamento do território ou de um plano sectorial. 

Exceptuando tais situações, entende-se que o município se encontra dentro do âmbito da sua 

esfera de decisão própria, devendo assim ser isento de um novo controlo de legalidade das suas 

disposições.75  

Pelo exposto, verifica-se uma degradação da função da ratificação, que de mecanismo de tutela 

de legalidade passa a funcionar como um mecanismo de aproveitamento do procedimento de 

elaboração do plano municipal para simultaneamente se proceder à alteração de planos de 

hierarquia superior (PROT ou PSECT). Assume-se, assim, a ratificação, como um mecanismo de inter-

venção excepcional, com funções específicas no âmbito da flexibilização do princípio da hierarquia 

dos planos. 

6.4.4 Depósito dos IGT na DGOTDU 

Foi também eliminado o registo dos IGT, no âmbito do qual eram exercidas funções de controlo 

de legalidade dos planos municipais de ordenamento do território (PMOT), os quais, à semelhança 

                                                 
75 E por isso também se compreende que os planos de urbanização ou de pormenor possam alterar o plano director municipal, ainda 

que tal alteração consista numa reclassificação dos solos, sem que a mesma se encontre sujeita a ratificação governamental, uma vez 

que se traduz na alteração de uma opção que, também ela, não esteve (nem está) sujeita a este trâmite procedimental. (Oliveira, 

2009) 
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dos demais instrumentos de gestão territorial, passam a ser enviados para depósito para a DGOTDU, 

pretendendo-se fomentar a consulta dos mesmos por todos os interessados. 

O depósito na DGOTDU traduz-se num repositório centralizado, com funções de cadastro e de 

publicitação de todos os instrumentos de gestão territorial com vista a potenciar a consulta dos 

mesmos por todos os interessados. No que concerne aos planos municipais de ordenamento do 

território, esta solução reforça a responsabilização dos municípios no âmbito dos seus procedimentos 

de planeamento, já que não ocorre agora qualquer controlo final de legalidade destes instrumentos de 

planeamento territorial. 

6.4.5 Alterações na dinâmica dos planos 

O Decreto-Lei n.° 316/2007, de 19 de Setembro introduz alterações que visam uma melhor 

delimitação das respectivas figuras em matéria de dinâmica dos instrumentos de gestão territorial. 

Assim, procede-se à delimitação conceptual entre as figuras de revisão e alteração de plano, e 

clarifica-se o conceito de revisão, assumindo-se que a mesma implica a reconsideração e 

reapreciação global, com carácter estrutural ou essencial, das opções estratégicas do plano, dos 

princípios e objectivos do modelo territorial definido ou dos regimes de salvaguarda e valorização dos 

recursos e valores territoriais, enquanto que a alteração corresponde a uma modificação dos 

instrumentos de gestão territorial com carácter mais pontual e limitado.76 

O procedimento de alteração é agora desdobrado nos procedimentos de alteração por 

adaptação (decorrente da entrada em vigor de instrumentos normativos de hierarquia superior, seja 

normas legais, regulamentares ou outros instrumentos de gestão territorial), alteração por rectificação 

(correspondente a correcções de erros), e alterações simplificadas (expressamente previstas apenas 

para planos municipais de ordenamento do território e que podem ser desencadeadas sempre que 

ocorra, em determinadas circunstâncias, uma lacuna de regulamentação provocada pela cessação de 

restrições ou servidões de utilidade pública ou desafectação de bens imóveis do domínio público ou 

dos fins de utilidade pública a que se encontram adstritos).  

Ainda no âmbito da dinâmica dos planos, e na óptica do cumprimento do vector da 

simplificação procedimental, a alteração aos planos directores municipais já não se encontra sujeita 

ao mesmo procedimento da sua elaboração inicial, obedecendo às regras de acompanhamento 

previstas para os planos de urbanização e de pormenor. 

6.4.6 As medidas preventivas 

Com o Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro, as medidas preventivas apenas se 

encontram sujeitas a ratificação do Governo quando se refiram a um plano director municipal a ser 

sujeito a ratificação pela incompatibilidade com opções constantes de um plano regional de 

ordenamento do território ou plano sectorial. A subordinação à ratificação ocorre quando as medidas 

preventivas consistam na limitação ou sujeição a parecer vinculativo das acções previstas no n.° 4 do 

artigo 107.°. 

                                                 
76 Na versão anterior do RJIGT não eram enunciados os procedimentos de revisão e de alteração, limitando-se a lei a identificar os 

seus pressupostos (que podiam ser os mesmos e se traduziam na evolução das circunstâncias económicas sociais e ambientais 

subjacentes à elaboração do plano). Com a presente alteração, o legislador identifica as principais características de cada um destes 

procedimentos. 
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Outra novidade é a que se prende com a suspensão da eficácia das normas de planeamento 

que é determinada pela adopção das medidas preventivas. Com efeito, da versão anterior do RJIGT 

decorria que as medidas preventivas apenas suspendiam o plano a que se referiam e não quaisquer 

outros, solução que se apresentava muitas vezes como ilógica. Por isso, e na perspectiva de Oliveira 

(2009), a adopção de medidas preventivas para uma determinada área, por motivo de revisão ou de 

alteração de um plano, devia poder implicar, para além da suspensão da eficácia deste, a suspensão 

dos demais planos municipais de ordenamento do território em vigor na mesma área, se tal se 

justificasse, de molde a evitar que a adopção de medidas preventivas exigisse dos municípios 

deliberações autónomas de suspensão de outros planos quando, na maior parte das vezes, não 

estavam presentes os seus exigentes pressupostos.77  

O diploma em epígrafe adoptou esta solução prevendo que a adopção de medidas preventivas 

determina, em caso de revisão ou alteração, não apenas a suspensão do plano a que se refere mas 

também a de outros planos municipais em vigor na mesma área, exigindo no entanto, uma 

deliberação expressa da assembleia municipal, sobre proposta da câmara, nesse sentido, devidamente 

fundamentada. 

6.5 ALTERAÇÕES MATERIAIS INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº 316/2007 

6.5.1 Os Contratos para Planeamento 

Consubstanciando o princípio da concertação de interesses públicos e privados envolvidos na 

ocupação do território e da contratualização e, reconhecendo-se expressamente no domínio do 

ordenamento do território, a faculdade que decorre da autonomia pública contratual, procedeu-se ao 

enquadramento normativo da figura dos contratos para planeamento, clarificando os princípios 

fundamentais a que estes se encontram sujeitos por força da irrenunciabilidade e indisponibilidade dos 

poderes públicos de planeamento, da transparência e da publicidade, tendo em conta os limites 

decorrentes das regras gerais relativas à contratação pública. 

Para além do RJIGT, o regime dos contratos através dos quais um privado acorda com um 

município a elaboração, a revisão ou a alteração de um plano municipal de ordenamento do território 

foi objecto de uma recente e relevante densificação, notória na aprovação de normas presentes em 

outros dois diplomas distintos.  

Em primeiro lugar, é importante destacar a aprovação de um novo artigo 6.º-A no âmbito do 

próprio RJIGT, sob a epígrafe de “contratualização”, e que se refere aos contratos entre os municípios 

e os particulares para a elaboração de PU ou PP por parte destes.  

Em segundo lugar, de ressaltar a figura do programa de acção territorial (PAT), mencionada no 

Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território, que visa promover a coordenação 

entre vários actores, tanto públicos como privados, na elaboração e execução do planeamento 

territorial.  

Em terceiro lugar, os contratos sobre o exercício de poderes de planeamento enquadram-se 

também na categoria mais vasta de contratos sobre o exercício de poderes públicos, que têm agora 

um regime próprio previsto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de Janeiro. 

                                                 
77 « As medidas cautelares dos planos». Oliveira 
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A celebração de contratos em momento prévio ao da escolha dos conteúdos urbanísticos a 

plasmar nos instrumentos de planeamento decorria já, ainda que de forma indirecta da LBPOTU e do 

RJIGT. 

No entanto, apenas na sequência da sua aceitação pela doutrina, que tinha perspectivado já as 

virtualidades de recurso aos contratos como forma de co-determinação das decisões planificadoras 

sobre o território, veio o legislador consagrar de forma expressa, ainda que limitada (já que apenas se 

refere a determinados tipos de planos), a celebração de contratos para planeamento, estipulando as 

regras e os limites a que os mesmos se encontram sujeitos (cfr. artigos 6.°-A e 6.°-B do RJIGT) 

(Oliveira 2009). 

O Artigo 6º-A, veio admitir expressamente a possibilidade de os interessados poderem 

apresentar às câmaras municipais propostas de contratos para elaboração de um projecto de plano 

de urbanização ou de pormenor, sua alteração ou revisão, bem como a respectiva execução.78 

6.5.1.1 Limites dos contratos para planeamento 

Os contratos para planeamento encontram-se sujeitos a um conjunto de limites expressamente 

consagrados no artigo 6.°-A. Assim, para além do limite geral da vinculação às atribuições da pessoa 

colectiva, pelo qual os órgãos administrativos se encontram vinculados ao exercício das atribuições da 

pessoa colectiva na qual se integram, os referidos contratos não tolhem o princípio da indisponibi-

lidade do poder de planeamento, nem prejudicam o exercício dos poderes públicos municipais de 

planeamento, motivo pelo qual têm sempre a sua eficácia condicionada ao plano ou o instrumento 

correspondente que lhe sucede e o incorpora. 

Por outro lado, os referidos contratos não substituem o plano na definição do regime do uso do 

solo, prevalecendo em qualquer caso o disposto neste último. 

No que se refere ao seu conteúdo, um contrato para planeamento não pode conter 

determinações contrárias ao ordenamento urbanístico em vigor, devendo observar o respeito pelos 

regimes legais relativos ao uso do solo e às disposições dos demais instrumentos de gestão territorial. 

Assim sendo, o poder de planeamento municipal, como um poder-dever de ponderação de todos os 

interesses presentes nas decisões complexas de planeamento, não pode ser limitado pela celebração 

de um contrato deste tipo. A celebração do contrato não prejudica os poderes públicos de 

planeamento, pelo que, a despeito do conteúdo do plano ser contratado com os interessados não 

pode a câmara municipal deixar de ponderar, no procedimento de elaboração do plano que venha a 

desencadear, todos os interesses que lhe sejam trazidos ao procedimento e de decidir em sentido 

contrário ao contratualizado quando algum destes interesses assuma relevo superior.  

Através da celebração de um contrato apenas se admite a possibilidade de a câmara concertar 

com os privados, as condições e os termos em que exercerá os poderes de planeamento, que 

continuam, contudo, a ser seus.79  

                                                 
78 Com tal previsão legal, passa a ser possível a concertação de interesses públicos e privados quer no desencadeamento dos 

procedimentos de elaboração, alteração ou revisão de um plano de pormenor ou de urbanização, quer na redefinição, total ou 

parcial, do conteúdo daqueles instrumentos de planeamento. 

79 O contrato para planeamento pelo qual a Administração se compromete a elaborar um plano ou a elaborá-lo com um 

determinado conteúdo, não transforma assim, estes planos em planos de iniciativa ou elaboração privada, continuando aquela a ser a 

titular do poder de planeamento.  
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6.5.1.2 Procedimento da contratualização 

Atentos os princípios da transparência e da publicidade da actividade administrativa, existem 

determinadas especificidades que caracterizam o procedimento legalmente previsto para a 

contratualização do planeamento: 

Iniciativa- A iniciativa cabe aos particulares, que podem apresentar à câmara municipal uma 

proposta de contrato tendo em vista a elaboração, revisão ou alteração de um PU ou PP, 

podendo abranger também a respectiva execução; 

Deliberação e Aprovação- A câmara municipal delibera sobre a vontade em contratar e a 

aprovação da minuta do contrato, devendo fundamentar a opção de contratar com o particular 

tendo especial atenção na identificação das razões que justificam a adopção do contrato, na 

inserção do plano em causa na estratégia inerente aos instrumentos de gestão territorial 

aplicáveis, e a eventual necessidade de alteração de planos municipais de ordenamento do 

território em vigor; 

Discussão Pública- A proposta de contrato e a deliberação a que acima se alude são 

publicitadas, para discussão pública, pelo prazo de 10 dias, devendo os resultados desta 

discussão pública ser ponderados e essa ponderação ser reflectida na decisão final de 

contratar; 

Publicitação- Os contratos são sempre publicitados em conjunto com a publicitação da 

deliberação que determina a elaboração do plano e em conjunto com a proposta de plano 

levada a discussão pública; 

Regime material- No que concerne ao seu regime material, consagra-se expressamente a 

chamada “cláusula de compatibilidade do objecto do contrato com o resultado do 

procedimento”, significando que o contrato não obriga, como não pode deixar de ser, à 

realização de prestações desconformes com o regime legal vigente, quer nos seus aspectos 

materiais, quer mesmo nos seus aspectos formais; 

Acresce que, o contrato não determina o regime de uso do solo, nem concede direitos de uso 

do solo aos particulares contratantes, uma vez que apenas os PMOT podem definir esse regime, 

classificando e qualificando o solo.  

6.5.2 Modificações na tipologia dos planos  

As várias modificações introduzidas em cada um dos tipos de instrumento de gestão territorial 

visaram o aperfeiçoamento das disposições legais sobre o modelo em que se traduz cada um deles. 

6.5.2.1 Planos de nível nacional 

PNPOT: As alterações introduzidas aos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional 

assumem pouco relevo, não tendo o PNPOT sofrido qualquer alteração do ponto de vista material. 

PEOT: Já no que diz respeito aos planos especiais de ordenamento do território, as alterações 

correspondem a uma integração no RJIGT de alterações que haviam já decorrido de anteriores 

diplomas ou à mera clarificação do seu regime material. 
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Assim procedeu-se à integração dos planos especiais de ordenamento dos estuários na 

tipologia genérica dos planos especiais de ordenamento do território, integração que já havia sido 

concretizada pela Lei da Água (artigo 98.°, n.º 3 da Lei n.º 58/2005, de 29 de Setembro). 

Foi efectuada uma relevante alteração ao artigo 44.° do RJIGT, retirando-se da redacção do 

preceito a expressão usos do solo. A eliminação, do conteúdo material dos planos especiais de 

ordenamento do território, da referência à fixação de usos, visou esclarecer que os planos especiais 

destinam-se apenas a conter regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e não a classificar 

e qualificar o uso do solo, quer por via da alteração de perímetros urbanos definidos nos instrumentos 

de planeamento, quer pela definição das categorias às quais se encontram associadas utilizações e 

parâmetros de ocupação. Ou seja, clarifica-se assim, que os planos especiais de ordenamento do 

território são meros planos de salvaguarda de recursos e valores naturais. Com esta pequena 

alteração ao disposto no artigo 44.° do RJIGT, pretende-se clarificar a distribuição de competências 

entre os dois tipos de instrumentos de gestão territorial: aos planos especiais compete a identificação 

dos usos compatíveis com vista àquela salvaguarda; aos municipais a delimitação dos perímetros 

urbanos e a identificação das categorias em função do uso dominante que neles pode ser 

estabelecido. 

PSECT: No que concerne aos planos sectoriais, a única alteração de cariz material que é 

introduzida a esta tipologia correspondeu à substituição da designação dos cenários de 

desenvolvimento respeitantes aos diversos sectores da administração central pela de planos, 

programas e estratégias de desenvolvimento respeitantes aos diversos sectores da Administração 

central. 

Para além destes, continuam a reconduzir-se à tipologia aberta dos planos sectoriais os planos 

de ordenamento sectorial (como os planos regionais de ordenamento florestal) e os regimes territoriais 

definidos ao abrigo de lei especial (o caso da Rede Natura 2000). 

6.5.2.2 Planos regionais de ordenamento do território 

No que respeita ao conteúdo material dos planos regionais de ordenamento do território, a 

única alteração introduzida visa explicitar a necessidade de estes instrumentos de gestão territorial 

procederem à articulação espacial das orientações contidas no PNPOT e nos demais planos, 

programas e estratégias sectoriais preexistentes. 

Dispõe-se também, de forma expressa, que os planos regionais de ordenamento do território 

devem delimitar a estrutura regional de protecção e valorização ambiental, em consonância com o 

artigo 14.°, nº 1 do RJIGT, em matéria de identificação de valores e sistemas de protecção e 

valorização ambiental. Em consequência, foi alterado o conteúdo documental deste tipo de 

instrumento de gestão territorial, para incluir os estudos que conduzem à delimitação da referida 

estrutura regional de protecção e valorização ambiental e o relatório ambiental. 

6.5.2.3 Os planos municipais de ordenamento do território 

Planos intermunicipais: No que diz respeito aos planos intermunicipais de ordenamento do 

território, praticamente não se verificam, do ponto de vista material, quaisquer alterações. De ressaltar 

o facto de não se prever que os planos intermunicipais possam, mediante sujeição a ratificação, conter 
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opções incompatíveis ou deconformes respectivamente com planos regionais de ordenamento do 

território ou planos sectoriais. 

PMOT: No que concerne aos planos municipais de ordenamento do território há que mencionar 

as principais novidades a propósito dos planos directores municipais. Relativamente ao PDM, 

procedeu-se à clarificação do seu objecto, reafirmando o seu carácter estratégico e de 

enquadramento dos demais planos de âmbito municipal. 

PDM: A principal das novidades é o reforço do carácter estratégico dos PDM, com o que se 

desenha uma nova era para este tipo de planos municipais, distinta da dos planos directores 

municipais de primeira geração que se caracterizaram, precisamente, por não terem sido antecedidos 

da definição de uma estratégia plenamente estruturada.  

Com o reforço da dimensão estratégica dos planos directores municipais ora operado, passa a 

caber-lhes, essencialmente, a tarefa de proceder à definição da política municipal de ordenamento do 

território e de urbanismo e das demais políticas urbanas, surgindo, assim, como um instrumento que 

visa enquadrar e ser concretizado pelos demais planos de âmbito municipal, em vez de 

corresponderem a instrumentos orientados para a gestão urbanística concreta. 

Neste âmbito, uma alteração bastante relevante prende-se com a caducidade das designadas 

reservas de urbanização. Estas correspondem a áreas para as quais o plano não permite, até à 

entrada em vigor de um instrumento de planeamento mais concreto (plano de urbanização ou plano 

de pormenor), a realização de operações urbanísticas, ficando, deste modo a câmara municipal 

impedida, por opção dos próprios instrumentos de planeamento, de licenciar operações urbanísticas, 

sob pena de violação do plano, com a consequente nulidade do acto de licenciamento. Tal gerava 

uma inércia da Administração, e um vazio intersticial injustificado, determinando-se agora a sua 

caducidade. 

De ressaltar as alterações no relacionamento entre os vários planos de nível municipal. O 

reforço do carácter estratégico do plano director municipal não afasta a possibilidade de os planos de 

urbanização e de pormenor poderem alterar as suas disposições, não estando estas alterações, agora, 

sujeitas a ratificação. Esta solução encontra-se em conformidade com o reforço da competência e da 

responsabilidade dos municípios em matéria de planeamento que veio a ser promovida pelo Decreto-

Lei n.° 316/2007. Com efeito, e como vimos, a regra é, agora, precisamente por o Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território se encontrar em vigor, a de os planos municipais 

não estarem sujeitos a ratificação governamental. 

Fora destas hipóteses entende-se que o município se encontra dentro do âmbito da sua decisão 

própria, podendo, por isso, os planos de urbanização ou de pormenor, sem ratificação, alterar o 

plano director municipal, ainda que tal alteração consista numa reclassificação dos solos.  

Como postula Oliveira (2009), considerando o carácter essencialmente estratégico que se 

pretende imprimir aos planos directores municipais, conclui-se pela necessidade de os municípios 

"descerem" na escala do planeamento, e elaborarem planos mais precisos e operativos (de 

urbanização e de pormenor) que concretizem a estratégia constante do plano director municipal bem 

como as políticas urbanas nele previamente definidas.  

PU: Atribui-se uma nova conformação do objecto territorial do plano de urbanização, que passa 

a poder abranger, para além de solo urbano e solo rural complementar, outras áreas do território 

municipal que, de acordo com os objectivos e prioridades estabelecidas no plano director municipal, 
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possam ser destinadas a usos e funções urbanas, designadamente à localização de instalações ou 

parques industriais, logísticos ou de serviços ou à localização de empreendimentos turísticos e 

equipamento e infra-estruturas associadas. Dá-se, através desta nova opção, o alargamento da figura 

do plano de urbanização, permitindo-lhe regular usos tendencialmente urbanos mas compatíveis com 

a classificação do solo como rural.  Assim, no que concerne aos planos de urbanização, a sua 

caracterização passa a depender não da área territorial a que se aplicam (o perímetro urbano), mas 

antes, e essencialmente, das finalidades que regulamentam: finalidades urbanas. Por este motivo, para 

além da situação anteriormente já admitida - de os planos de urbanização abrangerem solo rural 

complementar que se apresentasse como necessário para estabelecer uma intervenção integrada de 

planeamento às áreas inseridas no perímetro urbano a que se aplicam -, passa agora a admitir-se que 

os mesmos abranjam outras áreas do território municipal que, de acordo com os objectivos e 

prioridades do plano director municipal, possam ser destinadas a usos e funções urbanas.80  

Os planos de urbanização passam, assim, a assumir uma função de estruturação de uma 

determinada área do território municipal, independentemente de se tratar de solo urbano ou rural, 

destinando-se a articular funções e redes sobre a sua área de intervenção, estruturando o espaço, 

definindo regimes de uso do solo e critérios para a respectiva transformação e estabelecendo, ainda, 

uma programação para a sua ocupação. 

PP: No que diz respeito aos planos de pormenor, o seu conteúdo material apresenta-se mais 

flexível e mais variado, na medida em que dependerá sempre das condições da área territorial a que 

se aplicam e dos objectivos que com os mesmos os municípios pretendem alcançar. 

Prevêem-se agora modalidades específicas de planos de pormenor: os planos pormenor de 

salvaguarda, os planos de intervenção em espaço rural e os planos de pormenor de reabilitação 

urbana. 

6.5.3 Efeitos registais dos planos de pormenor 

Particularmente inovatório no que concerne ao regime dos planos de pormenor é o facto de os 

mesmos, em certas condições, poderem proceder directamente à transformação fundiária da sua área 

de incidência, dispensando posteriores actos de controlo preventivo das operações urbanísticas que a 

visam alcançar (artigos 92.°-A e 131º do Decreto-Lei nº 316/2007). As exigências de simplificação 

justificam a introdução desta possibilidade de os planos de pormenor com conteúdo suficientemente 

denso poderem fundar directamente operações de transformação fundiária, relevantes para efeitos de 

registo predial e inscrição dos novos prédios assim constituídos, dispensando-se um subsequente 

procedimento administrativo de controlo prévio em sede de licenciamento ou de aprovação de 

operação de loteamento ou de reparcelamento. 

Reconhecida a identidade funcional entre muitos planos de pormenor e as operações de 

loteamento e reparcelamento urbano e de estruturação da compropriedade, justifica-se, 

salvaguardada a autonomia da vontade dos proprietários, que o plano de pormenor possa fundar 

directamente a operação de transformação fundiária de fraccionamento, de emparcelamento ou 

reparcelamento das propriedades na área de intervenção do plano. Contudo, esta possibilidade 

apenas se configura relativamente aos planos de pormenor que contenham as menções constantes 

das alíneas a ) a d), h) e i) do nº1, do Artº 91º. Logo, apenas nos casos em que o plano de pormenor 

                                                 
80  Conforme o disposto no Artigo 87.° do Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro. 
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contém estas menções é possível, do ponto de vista substancial, definir com rigor a concreta operação 

de transformação fundiária e por isso, dispensar o fraccionamento, emparcelamento, reparcelamento 

da propriedade ou estruturação da compropriedade do subsequente procedimento administrativo de 

controlo prévio. A concretização da operação de transformação fundiária está dependente não só da 

aprovação do plano e da respectiva entrada em vigor, mas também do impulso pelos proprietários 

tendente à respectiva inscrição no registo predial. Esta inscrição, além de facultativa, apenas poderá 

ser levada a cabo por quem seja proprietário de prédios abrangidos pelo Plano e incidirá apenas 

sobre os prédios de que o requerente seja titular inscrito no registo.   

6.5.4 Execução dos IGT 

O Decreto-Lei n.º 316/2007,de 19 de Setembro não introduziu alterações de realce no âmbito 

da execução dos instrumentos de gestão territorial. 

De destacar apenas, a consagração do reparcelamento enquanto instrumento de execução dos 

planos e a adaptação às alterações feitas em matéria de planos de pormenor, concernente ao 

reconhecimento da produção, por estes, de efeitos registais. 

Tradicionalmente, a transformação da situação fundiária em que se traduz a operação de 

reparcelamento era operada por intermédio de um acto da Administração municipal: o acto da sua 

aprovação, quando o reparcelamento é de iniciativa municipal, ou o respectivo licenciamento, quando 

a mesma é de iniciativa privada (nºs 5 e 6 do artigo 131. °), sendo nesse caso titulada por alvará. 

Estes actos seriam então objecto de registo, enquanto concretização do que foi contratualizado entre 

os interessados. 

Contudo, as alterações introduzidas permitem agora que a transformação da situação fundiária 

possa operar directamente por intermédio do plano de pormenor nas hipóteses em que este possa ter 

efeitos registais.81  

6.6 OUTRAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS RELEVANTES 

6.6.1 Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 de Fevereiro 

As alterações ao RJIGT efectuadas pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de Fevereiro 

traduziram-se em afinações do sistema, correcções e clarificações pontuais de determinadas 

particularidades da reforma empreendida pelo Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro, não 

tendo uma finalidade de fundo. Do ponto de vista material as alterações são introduzidas 

essencialmente na parte relativa à suspensão dos planos. 

A alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial operada pelo Decreto -Lei 

n.º 316/2007, de 19 de Setembro, permitiu um significativo incremento da responsabilização 

municipal associada à simplificação de procedimentos.  

                                                 
81 Com efeito, a possibilidade de os planos de pormenor fundamentarem directamente o registo predial dos novos prédios tem 

implicações em matéria de reparcelamento, prevendo a lei expressamente que, nestes casos, a operação de reparcelamento em área 

abrangida por plano de pormenor que contenha as menções constantes das alíneas a) a d), h) e i) do nº 1 do Art. 91º não é objecto 

de controle prévio de licenciamento ou aprovação pela câmara municipal, nos termos gerais relativos às operações de 

reparcelamento reguladas pelo RJIGT( Art. 131, nº 6) podendo concretizar-se directamente através dos contratos de urbanização ou 

de desenvolvimento urbano, e o registo efectuado nos termos dos artigos 92º- A e 92º- B. 
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No domínio da dinâmica dos planos, mormente no que tange à sua suspensão, a efectiva 

responsabilização dos municípios pelas suas opções em matéria de ordenamento do território e de 

urbanismo apenas ocorre quando a esfera decisória relativamente a este mecanismo da dinâmica dos 

instrumentos de gestão territorial pertencer unicamente aos órgãos do município. Neste contexto, 

entendeu-se ser necessário promover uma nova alteração ao regime jurídico dos instrumentos de 

gestão territorial, de forma a conferir plena autonomia e responsabilidade aos municípios neste 

domínio. Devido a esta alteração ao regime das suspensões de planos municipais de ordenamento do 

território, surgiu a necessidade de proceder a alterações em matérias relacionadas, em especial, com 

o regime das medidas preventivas. Assim, no decreto-lei nº 46/2009, também se deixa de prever a 

necessidade de ratificação de medidas preventivas, que apenas ocorria em situações excepcionais. 

No entanto, sem prejuízo das alterações introduzidas pelo decreto-lei nº 46/2009, não se 

negligenciaram as tarefas constitucionalmente cometidas ao Estado em matéria de ordenamento do 

território, reforçando-se a participação das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, 

através da previsão da emissão de pareceres, nos procedimentos de suspensão dos planos municipais 

de ordenamento do território e no estabelecimento de medidas preventivas. De facto, estas comissões, 

enquanto serviços desconcentrados de âmbito regional, com atribuições no domínio do planeamento, 

do ordenamento do território, da coordenação estratégica e do desenvolvimento económico, social e 

ambiental, são as entidades mais indicadas para assegurar o acompanhamento, a avaliação e a 

fiscalização, ao nível regional, das políticas de ordenamento do território e de urbanismo, 

promovendo a necessária articulação com as demais entidades da administração directa e do sector 

empresarial do Estado. É nesse sentido que se prevê a possibilidade de as comissões de coordenação 

e desenvolvimento regional, antes da emissão do respectivo parecer, procederem à realização de uma 

conferência de serviços com as entidades representativas dos interesses a ponderar. Paralelamente, a 

análise realizada ao regime em causa revelou a possibilidade de introduzir alguns melhoramentos, 

visando ultrapassar dúvidas interpretativas ou alterar procedimentos, sob o signo da simplificação 

legislativa e administrativa. 

Nesse sentido ressalta a alteração introduzida ao artigo 92.º -A que, no contexto das alterações 

efectuadas ao Código do Registo Predial pelo Decreto -Lei n.º 116/2008, de 4 de Julho, prevê a 

possibilidade de o titular que pretenda a individualização no registo predial de prédios resultantes das 

operações de loteamento, estruturação da compropriedade ou reparcelamento previstas em plano de 

pormenor solicitar, para esse efeito, que os serviços do registo obtenham oficiosamente junto da 

câmara municipal a certidão do plano em causa. 

É também introduzida mediante o Decreto-Lei nº 46/2009, a figura das correcções materiais de 

instrumentos de gestão territorial que tem uma natureza distinta das rectificações previstas no regime 

actual. As correcções materiais dos instrumentos de gestão territorial são admissíveis para efeitos de 

acertos de cartografia determinados por incorrecções de cadastro, de transposição de escalas, de 

definição de limites físicos identificáveis no terreno, bem como por discrepâncias entre plantas de 

condicionantes e plantas de ordenamento; correcções de erros materiais, patentes e manifestos, na 

representação cartográfica; correcções de regulamentos ou de plantas determinadas por 

incongruência entre si. 
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6.6.2 Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio 

O RJIGT prevê que os conceitos técnicos nos domínios do ordenamento do território e do 

urbanismo a utilizar nos instrumentos de gestão territorial sejam estabelecidos por decreto 

regulamentar. 

O Decreto-regulamentar nº 9/2009, de 29 de Maio veio corporizar tal desiderato, 

estabelecendo, definindo e regulamentando os referidos conceitos. Este diploma visa assim evitar a 

actual dispersão e imprecisão de conceitos utilizados pelos instrumentos de gestão territorial, 

nomeadamente o recurso a expressões que não são objecto de definição, a utilização do mesmo 

conceito com diferentes significados ou do mesmo instituto jurídico com diferentes designações, bem 

como a utilização de conceitos indeterminados ou incorrectos. Estas situações acarretam 

consequências negativas para a gestão do território, nomeadamente no que se refere à aplicação 

objectiva e rigorosa da disciplina dos planos, à verificação da conformidade e compatibilidade entre 

instrumentos de planeamento territorial, à coordenação das intervenções públicas nos vários âmbitos 

e, ainda, à avaliação dos instrumentos de gestão territorial e dos seus efeitos. 

A fixação dos conceitos técnicos nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo a 

utilizar nos instrumentos de gestão territorial, contribui inegavelmente para uma maior eficácia e 

eficiência na gestão do território, credibilizando o sistema de planeamento e assegurando que os 

resultados das práticas de gestão territorial respondem aos objectivos traçados pelo sistema de gestão 

territorial. 

6.6.3 Decreto Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de Maio 

O RJIGT determina que a cartografia a utilizar nos instrumentos de gestão territorial, bem como 

na representação de quaisquer condicionantes, seja estabelecida por decreto regulamentar. O 

presente diploma procede à fixação de regras no domínio da cartografia a utilizar nos instrumentos de 

gestão territorial, visando simultaneamente melhorar a qualidade e eficácia destes instrumentos e 

promover o bom aproveitamento dos recursos técnicos disponíveis no desenvolvimento de sistemas 

públicos de informação territorial. 

Sucessivos diagnósticos dos planos directores municipais em vigor identificam a existência de 

deficiências da cartografia de base como um dos factores que mais afectam a qualidade desses 

planos. A análise dos planos de urbanização e de pormenor em vigor revela igualmente problemas 

graves relacionados com a cartografia topográfica de base, que em alguns casos chegam mesmo a 

impedir a correcta georreferenciação desses planos. 

Efectivamente, a elaboração dos instrumentos de gestão territorial carece de informação 

georreferenciada actualizada e fidedigna, onde se destaca a cartografia topográfica, que fornece a 

base para o reconhecimento do território e para a referenciação, organização e representação de 

toda a restante informação, e a cartografia temática, que, de forma directa com a base topográfica, 

fornece informação sobre atributos específicos do território objecto do plano. 

A qualidade dos instrumentos de gestão territorial e a sua eficácia no cumprimento das 

finalidades que justificam a sua elaboração dependem da existência de cartografia topográfica e 

temática de boa qualidade, estabelecida num sistema de referenciação comum, de modo a facilitar as 

operações de harmonização e integração. Esta exigência de qualidade resulta ainda, no caso dos 

instrumentos de planeamento territorial, do facto de estes serem vinculativos das entidades públicas e 
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dos particulares, servindo directamente de parâmetro para o controlo prévio das operações 

urbanísticas. 

6.6.4 O Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio 

O regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 

380/99, de 22 de Setembro desenvolve as bases da política de ordenamento do território e de 

urbanismo, remetendo, no entanto, a definição dos critérios de classificação e de reclassificação do 

solo, bem como os critérios e as categorias de qualificação do solo rural e do solo urbano, para 

decreto regulamentar posterior. 

É neste contexto que o presente diploma prossegue o objectivo de estabelecer os critérios a 

observar pelos municípios no âmbito dos procedimentos de elaboração, alteração e revisão dos 

planos municipais de ordenamento do território, assim se permitindo que, num domínio de elevada 

complexidade técnica, possam aqueles planos dispor de uma base harmonizada de critérios. 

O presente decreto regulamentar define, num primeiro momento, os critérios a observar na 

classificação do solo, entendida esta como a opção de planeamento territorial determinativa do 

destino básico dos terrenos e assente na diferenciação entre as classes de solo rural e de solo urbano. 

Estabelece a excepcionalidade da reclassificação do solo rural como solo urbano, combatendo-

se o aumento indiscriminado dos perímetros urbanos, e a consequente inutilização desproporcionada 

de espaços agrícolas, florestais ou verdes lúdicos. Simultaneamente determina-se de forma clara que 

os processos de reclassificação do solo devem ser criteriosa e tecnicamente justificados. 

Prevê-se a reclassificação do solo urbano como solo rural nas situações em que o município 

não procede à programação através da correspondente inscrição no plano de actividades municipal e, 

quando aplicável, no orçamento municipal, e ainda nas situações em que, tendo procedido a essa 

inscrição, não a concretiza no prazo previsto para a execução do plano, salvaguardando-se no 

entanto os direitos que hajam sido validamente constituídos e que como tal se mantenham. 

Deste modo, procura -se evitar a criação de bolsas de terrenos puramente especulativas e 

assegurar a prossecução programada das opções de planeamento municipal. 

Paralelamente, criam-se condições para que a expansão das infra-estruturas se enquadre num 

desenvolvimento também programado, e por isso mais eficiente, de transformação e valorização do 

território. 

No que tange à qualificação do solo, define-se, de acordo com os princípios fundamentais da 

compatibilidade de usos, da graduação, da preferência de usos e da estabilidade, o conceito de 

utilização dominante de uma categoria de solo como a afectação funcional prevalecente que lhe é 

atribuída pelo plano municipal de ordenamento do território. 

No que se refere ao solo rural, prevê -se que a sua qualificação se processe de acordo com as 

categorias previstas no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, conferindo-se, no 

entanto, aos planos municipais de ordenamento do território a possibilidade de proceder à sua 

desagregação por subcategorias, desde que estas se revelem adequadas à estratégia de 

desenvolvimento local e ao modelo de organização espacial do território municipal. Consagra -se 

ainda a possibilidade de os planos municipais de ordenamento do território definirem outras 

categorias de solo rural para os aglomerados rurais, para as áreas de edificação dispersa ou para 
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outros tipos de ocupação humana que não confiram o estatuto de solo urbano, proporcionando -se 

deste modo aos municípios as necessárias condições para que possam, na ampla margem de 

discricionariedade de planeamento que legalmente lhes assiste, prosseguir da melhor forma a 

concretização do modelo de organização espacial do respectivo território. 

No que concerne à qualificação do solo urbano, determina-se que a mesma deve considerar as 

finalidades que normalmente se encontram associadas ao processo de urbanização e à edificação, 

estabelecendo-se que a qualificação a estabelecer e a regulamentar nos planos municipais de 

ordenamento do território se deve operar através da integração em categorias funcionais e em 

categorias operativas. 

À semelhança do que ocorre no âmbito da qualificação do solo rural, também no que se 

reporta à qualificação do solo urbano se confere aos municípios a possibilidade de proceder à 

desagregação das categorias funcionais e operativas por subcategorias adequadas à estratégia de 

desenvolvimento local e ao modelo de organização espacial do território municipal, abrindo espaço 

aos municípios para pensarem de forma integrada e adequada a melhor forma de categorizar o solo 

urbano. 

Pretende-se também introduzir maior flexibilidade no exercício da ampla margem de 

discricionariedade de planeamento, fornecendo aos municípios categorias suficientemente 

abrangentes para que os diferentes espaços que constituem o solo urbano possam ser disciplinados 

nos planos municipais de ordenamento do território pela via considerada mais adequada. 

Assim, enquanto que as categorias funcionais assentam num critério de utilização dominante, 

em que cabe aos planos municipais de ordenamento do território providenciarem, para cada uma 

delas e para eventuais subcategorias, a respectiva regulamentação, as categorias operativas 

estruturam-se de acordo com o grau de urbanização do solo, o grau de consolidação morfo-

tipológica e a programação da urbanização e da edificação, prevendo -se como categorias base a de 

solo urbanizado e a de solo urbanizável. 

Prevê-se ainda que as categorias de solo urbanizado e de solo urbanizável possam, em razão 

do grau de urbanização e do tipo de operações urbanísticas previsto, ser desagregadas em 

subcategorias. 

6.7 CONCLUSÕES 

A reforma empreendida pelo Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro veio dar resposta a 

grande parte dos problemas sentidos no ordenamento do território, fornecendo soluções inovadoras, 

coerentes e integradas para os mesmos, idóneas a superar as disfunções existentes e a reforçar a 

eficiência dos mecanismos territoriais. Resta esperar que a prática administrativa e jurisprudencial 

potencie da forma adequada as soluções legais consagradas. Por outro lado, a aprovação 

subsequente, concomitante e integrada dos diplomas supra-descritos constitui assim, um passo 

decisivo na reforma empreendida tendente à consolidação de todo o edifício legal e regulamentar no 

âmbito da política pública de ordenamento do território e de urbanismo, que se espera a breve trecho 

produtor de modificações significativas no sistema. 
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7| CONTRIBUTOS REFLEXIVOS PARA A SUPERAÇÃO DAS DISFUNÇÕES 
DO ORDENAMENTO, PLANEAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL 

         Plans are nothing; planning is everything.  

Eisenhower. 

 Reflectir, é desarrumar os pensamentos. 

Rostand. 

                                    Fecha os olhos para não seres 

cego. 

Ferreira. 

7.1 ENQUADRAMENTO 

O presente capítulo, sendo o último desta dissertação, pretende assumir uma função de reflexão 

e constituir um modesto contributo pessoal, de cariz crítico, tendente à superação das disfunções do 

ordenamento, planeamento e gestão territoriais. 

Considera-se que muito tem sido feito em prol da dinamização e eficiência do sistema territorial 

português, mormente em sede de evolução normativa, conforme referido em momento anterior. 

Efectivamente, o Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro, encetou uma profunda viragem 

reformista no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, e por conseguinte, no panorama 

do ordenamento territorial português, visando precisamente colmatar as deficiências e disfunções 

apontadas ao planeamento do território. De uma forma geral, considera-se que tal diploma fornece 

uma resposta eficaz às questões concretas e aos problemas que se suscitam neste âmbito, e postula 

uma inversão de perspectivas e paradigmas obsoletos instalados na gestão territorial.  

Com ele acentua-se uma visão mais estratégica do ordenamento e planeamento territorial, são 

adaptados os instrumentos de gestão territorial às necessidades actuais e concretas da vida real e da 

prática administrativa. Criam-se condições para uma reforma e modernização administrativa global e 

uma clarificação das esferas de actuação das várias entidades intervenientes no ordenamento do 

território, de molde a evitar as sobreposições de competências que geravam pesados bloqueios ao 

sistema. Reconhece-se de forma mais premente a contratualização e as suas vantagens na execução 

dos planos.  

Em suma, procede-se com tal diploma, a uma reforma ambiciosa mas necessária, em que os 

denominadores comuns são a modernização e a eficiência, reforma esta reclamada desde há longo 

tempo, e que possui potencial para operar a verdadeira mudança exigida pelo ordenamento e 

planeamento territorial português. 

No entanto, consideramos que, sem prejuízo de todo o mérito alcançado pela reestruturação do 

sistema de ordenamento e planeamento territorial operada pelo Decreto-Lei nº 316/2007,de 19 de 

Setembro, resta ainda concretizar e operacionalizar determinadas medidas e estratégias de actuação, 

sem as quais, na nossa perspectiva, tal reforma não atingirá todas as suas potencialidades intrínsecas. 
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Assim sendo, na nossa óptica resta agora implementar medidas práticas de operacionalização 

do sistema e das directrizes postuladas pela reforma legislativa, de molde a corrigir de forma integrada 

e coerente as disfunções do sistema de ordenamento e planeamento territorial. Desta forma, resta 

agora passar da teoria do RJIGT, à consecução prática das alterações pretendidas pelo mesmo.  

Visa pois o presente capítulo proceder à estruturação e enunciação dos contributos reflexivos 

expressos na definição de eixos estratégicos de actuação e medidas de operacionalização que 

prossigam tal desiderato. 

7.2 METODOLOGIA ADOPTADA 

No âmbito da enunciação dos contributos reflexivos tendentes à superação das disfunções 

diagnosticadas ao ordenamento e planeamento territorial, a metodologia preconizada traduz-se na 

definição de eixos estratégicos de actuação e em medidas de operacionalização a implementar. 

Desta forma, concebemos e estruturámos uma metodologia que se sintetiza em três passos 

iterativos e que se relaciona directamente com a metodologia referida no Capítulo 5, relativamente ao 

diagnóstico das disfunções do sistema de ordenamento e planeamento territorial. 

Atendendo ao diagnóstico realizado no Capítulo 5 e à metodologia do sistema de avaliação 

utilizada, subjacente ao mesmo, foram apontados três tipos de disfunções ao sistema, repartidas 

tematicamente pelos três núcleos supra-descritos: disfunções normativas, disfunções institucionais/ 

organizacionais e disfunções culturais. 

No presente capítulo pretendemos agora apresentar medidas concretas de operacionalização 

distribuídas por eixos estratégicos de actuação tendentes à superação das disfunções apontadas. 

Assim sendo, tomando como base os três tipos de disfunções apontadas, e sempre visando a 

sua superação, definimos três eixos estratégicos de actuação: o primeiro eixo estratégico de actuação 

visa corrigir as disfunções normativas e define como estratégia primordial a conclusão e execução do 

edifício do planeamento territorial; o segundo eixo visa colmatar as deficiências institucionais e 

organizacionais e define como estratégia central a modernização da administração territorial do 

Estado; o terceiro eixo estratégico de actuação tem como objectivo a superação das disfunções 

culturais, e visa precisamente operar uma inversão cultural e comportamental profunda (quadro 7.1). 

Por sua vez, tais eixos estratégicos de actuação constituem a parte teleológica do modelo 

postulado, e traduzir-se-ão em medidas de operacionalização, que se prendem com as medidas de 

referência práticas, concretas e operativas que visam concretizar o eixo estratégico de actuação 

respectivo e introduzir as mudanças necessárias no sistema de planeamento territorial. 
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Quadro 7.1 - Os três tipos de Disfunções do sistema de ordenamento e planeamento territorial e os correspondentes 

eixos estratégicos de actuação tendentes à sua colmatação 

Disfunções do sistema de ordenamento e 

planeamento territorial 

Eixos Estratégicos de Actuação  

Disfunções Normativas Conclusão e Execução do Edifício de 

Planeamento Territorial 

Disfunções Institucionais/Organizacionais Modernização da Administração territorial do 

Estado 

Disfunções Culturais Inversão cultural e comportamental profunda 

 

Tais medidas foram equacionadas e definidas tendo em conta a actual situação no sistema de 

ordenamento e gestão territorial, atenta a reforma sofrida por este e perpetrada pelo Decreto-Lei nº 

316/2007, de 19 de Setembro. 

Ou seja, as medidas de operacionalização ora propostas foram equacionadas atendendo ao 

que ainda remanesce por fazer, no intuito de dinamizar e tornar mais coerente o sistema de gestão 

territorial, de forma a dar cabal cumprimento às directrizes postuladas pelo diploma supra-

identificado, e assim permitir a integral consecução dos objectivos de reforço da eficiência dos 

mecanismos de gestão territorial visados pelo mesmo. 

Tais medidas de operacionalização cifram-se portanto em medidas de cariz normativo, medidas 

institucionais/ organizacionais e medidas culturais (quadro 7.2). 

Assim, e esquematicamente: 

Quadro 7.2 - Eixos Estratégicos de actuação e Medidas de operacionalização 

 

Eixos Estratégicos de Actuação  

 

Medidas de Operacionalização 

 

Conclusão e Execução do Edifício de 

Planeamento Territorial 

 

Medidas de Operacionalização normativas 

 

Modernização da Administração territorial do 

Estado 

 

Medidas de Operacionalização institucionais/ 

organizacionais 

 

Inversão cultural e comportamental profunda 

 

Medidas de Operacionalização Culturais 

 

Inicialmente procederemos à definição material dos três eixos estratégicos de actuação, onde 

será explicitado o seu conteúdo material e os seus princípios rectores intrínsecos.  

Atendendo a que, a cada um dos eixos estratégicos de actuação correspondem medidas de 

operacionalização distintas consoante o seu conteúdo, será de seguida enunciado o âmbito material 

das medidas de operacionalização, bem como as formas da sua consecução e implementação 

prática, e acções concretas em que as mesmas se traduzem. 
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Será de seguida apresentada uma síntese baseada na metodologia ora descrita, que fará 

corresponder o diagnóstico efectuado, às disfunções apontadas, aos eixos estratégicos de actuação, e 

por sua vez às medidas de operacionalização tendentes a colmatar as disfunções existentes (figura 7.1) 

Por último seguir-se-á uma breve conclusão reflexiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 - Metodologia adoptada para a superação das disfunções do sistema de planeamento territorial português 

7.3 EIXOS ESTRATÉGICOS DE ACTUAÇÃO  

7.3.1 Definição 

Os eixos estratégicos de actuação consistem em traves mestras de actuação, ou objectivos-

charneira, que visam direccionar, orientar e nortear todas as acções expressas nas medidas de 

operacionalização, de forma a ultrapassar os desfasamentos entre o planeamento e os seus resultados 

práticos. Tais objectivos cimeiros expressos nos eixos estratégicos de actuação, identificam-se com os 

temas e as áreas de intervenção susceptíveis de serem retidos como prioritários e estratégicos para a 

dinamização, reforço da eficiência e superação das disfunções apontadas ao planeamento e gestão 

territoriais. Esses objectivos estratégicos e os temas e as áreas de intervenção considerados relevantes 

deverão assim estruturar as medidas de operacionalização subsequentemente adoptadas. 

7.3.2 Âmbito Material 

7.3.2.1 Eixo Estratégico de actuação 1- Conclusão e execução do “edifício” de planeamento territorial 

As recentes alterações do RJIGT, baseadas na experiência administrativa adquirida ao longo de 

oito anos de prática e num novo paradigma de intervenção pública assente na confiança e na 

Definição de Eixos Estratégicos de Actuação 

Conclusão e execução do 

edifício do planeamento 

territorial 

Modernização da Administração 

territorial do estado 

Inversão cultural e 

comportamental profunda 

Medidas de Operacionalização 

Normativas Institucionais/ organizacionais Culturais 

       Síntese 

        Conclusão reflexiva 
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responsabilização dos diversos actores, constituem um aperfeiçoamento do sistema de planeamento e 

gestão do território. Em conjugação com a aprovação do PNPOT e com a próxima conclusão integral 

dos PROT para as cinco regiões do Continente, assiste-se a uma consolidação do sistema, permitindo 

a entrada do planeamento territorial numa fase de maturidade. Neste âmbito, mostra-se essencial, 

concluir o edifício do planeamento territorial português: aprovando os PROT que faltam, e 

procedendo à conclusão dos PDM de segunda geração. 

A revisão dos Planos Directores Municipais, criando uma nova geração de instrumentos de 

gestão territorial, de natureza estratégica, regulamentar e de programação de investimentos ao nível 

municipal, concertados com as actuações da Administração Central, é fulcral. Esta 2ª geração de 

PDM, suportada em bases cartográficas digitais e com recurso aos sistemas de informação, terá de 

dotar os responsáveis municipais com instrumentos mais rigorosos e operativos de gestão dos 

respectivos territórios, e regras claras para os promotores e os particulares.  

No entanto, não basta a conclusão do edifício do planeamento territorial. Há que promover e 

conferir a devida relevância à execução dos planos. De nada servem bons instrumentos de gestão 

territorial se os seus sistemas de execução ou a respectiva aplicação são incipientes e ineficazes. 

Desta forma, há que colocar igualmente o acento tónico no desenvolvimento da aplicação dos 

sistemas e instrumentos de execução dos planos, de molde a permitir a integral consecução dos 

mesmos e dos respectivos objectivos estratégicos, como forma de dinamizar o sistema de planeamento 

territorial. 

De facto, os instrumentos de gestão territorial, bem como todas as dinâmicas territoriais, devem 

ser encarados enquanto processo em construção, onde os desafios de desenvolvimento dependem da 

capacidade de executar esses instrumentos, exigindo a capacidade de adaptação a novos paradigmas 

e negociação com os diversos parceiros envolvidos.  

Assim, a execução dos planos é a materialização, num período temporal, da solução para a 

organização do território, que terá necessariamente de reflectir a ligação e a continuidade em termos 

de propostas de desenvolvimento. 

De molde a impulsionar a efectiva execução dos planos é fundamental a criação de estruturas, 

que promovam a sua discussão e que gerem consensos em torno dos projectos mais relevantes para o 

território. 

A concretização das disposições dos planos tem correlacionado um conjunto de factores que 

intervêm no seu processo de formação e que estão na base do sucesso da execução do plano.  

O processo de concepção do plano não pode estar desligado da problemática da execução. 

Nesta perspectiva, relativamente à norma jurídica do plano, Miranda (2005) considera que «a ideia de 

separação entre a criação da norma jurídica e a sua aplicação concreta parece não ter tradução no 

plano. Por conseguinte, é a própria distinção rígida entre formação do plano e sua execução que não 

pode ter acolhimento, considerando-se, em alternativa, o planeamento como um processo contínuo 

de criação do Direito». 

Tal requer uma nova atitude na actividade de planeamento, implicando uma preocupação 

indubitável, logo aquando da formação do plano, com questões que abram caminho para a efectiva 



 

7| CONTRIBUTOS REFLEXIVOS PARA A SUPERAÇÃO DAS DISFUNÇÕES DO ORDENAMENTO, PLANEAMENTO E GESTÃO 

TERRITORIAL 

 

 

198 

concretização das suas propostas. Esta postura determina que o «centro de gravidade do planeamento 

se transfira para a chamada execução do plano» (Miranda 2005). 

7.3.2.2 Eixo Estratégico de Actuação 2- Modernização da Administração Territorial do Estado 

A eficiência e a modernização da Administração territorial do Estado constituem factores 

decisivos para um ordenamento e planeamento territorial coerente e sustentado. 

O sistema de gestão territorial reclama uma forte capacidade de coordenação e de decisão da 

Administração Pública, local e central, que terá forçosamente de assentar num quadro normativo 

claro, bem como em processos de concertação, negociação e contratualização entre entidades 

públicas e privadas. 

Para tal, é imperioso que seja concluída, com êxito, a reforma da administração do Estado. 

Tal reforma estrutural do Estado visa essencialmente quatro prioridades para o bom 

desempenho da gestão territorial: 

A racionalização de procedimentos e circuitos de forma a tornar mais objectiva, transparente e 

célere a actuação dos serviços, o reforço dos programas de apoio à desburocratização, à 

informatização e à inovação nos serviços, bem como à formação contínua do pessoal das autarquias 

locais, um incremento da utilização das tecnologias de informação na gestão territorial, 

designadamente dos SIG, e na disponibilização online da tramitação dos processos para acesso dos 

interessados, o que já se encontra a ser feito no âmbito da reforma empreendida pela Lei nº 60/2007, 

de 4 de Setembro, que veio conferir uma nova roupagem ao RJUE. 

Reclama-se também a adopção generalizada da contratualização entre entidades públicas e 

destas com entidades privadas, designadamente de natureza plurianual e centrada em projectos e 

investimentos específicos para realização de infra-estruturas, de equipamentos, mobilidade, 

elaboração e monitorização dos instrumentos de planeamento, etc.  

O papel das autarquias locais, enquanto entidade representativa dos interesses municipais e 

cuja actuação se processa junto das populações e agentes no território, assume indiscutível relevância, 

constituindo um actor privilegiado em todo o processo o que exige pleno e consciente exercício das 

competências municipais e a concomitante qualificação de técnicos municipais. Desta forma, será 

necessário dar especial ênfase às competências dos órgãos municipais na definição das estratégias e 

das políticas de desenvolvimento local, bem como no uso dos Planos Municipais de Ordenamento do 

Território (PMOT) como instrumentos de exercício dessas competências. 

De acordo com Ferreira (2005), os eixos fundamentais de mudança na Administração Pública 

são:  

 A racionalização de estruturas e funcionários;  

 A reorganização e reforço da administração desconcentrada de âmbito regional e sub-regional 

ajustando-a às NUTS II e NUTS III;  

 A descentralização de competências e meios, culminando na criação das autarquias regionais 

(NUTII);  

 A racionalização de procedimentos e circuitos ;  

 O incremento da utilização das TIC;  
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 A qualificação profissional e cultural dos funcionários. 

Por sua vez, Campos (2007) define algumas medidas tendentes a capacitar a administração e 

os agentes privados das transformações territoriais para uma nova cultura e práticas de gestão 

territorial: 

 Mudar os paradigmas: do “controlo de conformidades” à “gestão de oportunidades; 

 Contrariar o “plano-centrismo” e reforçar a vertente operacional; 

 Trazer a negociação urbanística “para cima da mesa” e torná-la mais auditável; 

 Qualificar os técnicos da Administração com novas competências técnico-funcionais: na 

execução dos IGT (negociação, contratualização), na área da comunicação, na área da gestão 

dinâmica de processos socio-territoriais em “novos” domínios técnicos (sustentabilidade 

territorial, coesão social, impactes territoriais das transformações económicas e sociais); 

 Sensibilizar e qualificar os promotores e os técnicos para novas formas de dialogar e interagir 

com a Administração (negociação, contratualização colaboração). 

7.3.2.3 Eixo Estratégico de actuação 3- Inversão cultural e comportamental profunda 

 

Do ponto de vista da cultura territorial e das mentalidades, verifica-se a ausência de uma cultura 

cívica valorizadora do ordenamento do território e baseada no conhecimento rigoroso dos problemas, 

na participação dos cidadãos e na capacitação técnica das instituições e dos agentes envolvidos. 

Constata-se, contudo, que os portugueses não têm uma devida percepção e compreensão dos 

valores territoriais. E maltratam o território. Ora, o moderno conceito de território entende este como “ 

entidade suporte, de integração e de síntese, de toda a actividade humana, com particular realce para 

as actividades produtivas, o habitat, os recursos naturais e ambientais, as identidades, bem como os 

agentes desses processos” (Ferreira 2008). 

Mostram-se necessárias mudanças culturais e comportamentais profundas na forma como os 

portugueses e os agentes económicos, sociais e políticos encaram e utilizam o território e os recursos 

ambientais. 

Com este eixo estratégico de actuação visa-se a criação de uma nova cultura de ordenamento 

do território que valorize a diversidade, a complementaridade e a cooperação territoriais, a efectiva 

ponderação de interesses e a justa repartição dos benefícios e encargos resultantes das intervenções 

sobre o território. 

A defesa de uma nova cultura do território deve ser baseada nos seguintes princípios: 

 O planeamento municipal deve ter como objectivos garantir a todos os cidadãos os direitos 

constitucionais à habitação e ao ambiente; 

 O planeamento territorial e a gestão urbanística são instrumentos essenciais da actuação dos 

poderes públicos; 

 O planeamento territorial deve permitir consensos básicos sobre, o desenvolvimento urbano, a 

localização dos equipamentos públicos, os traçados das redes, o sistema de espaços livres e a 

defesa da paisagem; 
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 O Estado e as autarquias detêm uma responsabilidade solidária no planeamento territorial, 

com vista a uma gestão integrada do território; 

 O solo é um bem não renovável, essencial e escasso; 

 O território é uma realidade complexa e frágil, que contém valores ecológicos, culturais e 

patrimoniais que não se reduzem ao preço do solo; 

 Um território bem gerido é um activo económico de primeira ordem; 

 O urbanismo deve adoptar um paradigma humanista e social . 

Campos (2007) considera também, que há que difundir e consolidar uma cultura do território 

como recurso colectivo: 

 Mudar as atitudes e os valores: o território como a “nossa casa comum”; 

 Explorar a complementaridade dos interesses e não os antagonismos; 

 Utilizar a regra de uso e ocupação do solo como referência e ferramenta de qualificação do 

território; 

 Proceder a avaliação regular das políticas territoriais, nos âmbitos nacional, regional e local;  

 Difundir informação sobre o território e os instrumentos que regulam a sua 

transformação(ObsOT/U,Observatórios dos PROT, SNIT, etc.); 

 Aprofundar os mecanismos de acompanhamento e participação dos cidadãos e das suas 

organizações nos processos territoriais; 

 Praticar formas de gestão descentralizada do território e melhorar os mecanismos de 

responsabilização, controlo e sancionamento. 

7.4 MEDIDAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

7.4.1 Âmbito 

As medidas de operacionalização consistem em acções práticas, objectivas e de cariz operativo, 

tendentes a permitir a integral consecução do eixo estratégico de actuação a que se encontram 

adstritas. 

Tais medidas de operacionalização foram definidas, por serem consideradas prioritárias para a 

cabal aplicação do regime normativo em consonância com as directrizes do Decreto-Lei nº 

316/2007, e do sistema de gestão territorial como um todo, de molde a permitir o reforço da sua 

eficiência, dinamização, estruturação, equidade e modernização. 

Traduzem-se em acções concretas e encontram-se repartidas por três âmbitos, em obediência 

ao diagnóstico das disfunções e ao concomitante eixo estratégico de actuação, dividindo-se desta 

forma em: medidas de operacionalização normativas, institucionais/organizacionais e culturais. 

7.4.2 Definição 

As medidas de operacionalização normativas traduzem-se nas acções concretas de pendor 

normativo e legislativo a efectuar no âmbito do eixo estratégico de actuação 1 (Conclusão e execução 

do edifício de planeamento territorial).   
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Os seus destinatários e simultaneamente entidades a envolver são o poder político e legislativo, 

e a Administração Central e Local.  

As medidas de operacionalização de cariz institucional/organizacional constituem as acções 

concretas a desenvolver no âmbito da organização institucional das entidades com competências 

territoriais, de forma a promover a sua melhor coordenação recíproca, bem como a eficiência e 

transparência das suas actuações em obediência ao eixo estratégico de actuação 2 (Modernização da 

administração territorial do estado). 

Os destinatários das presentes medidas são a Administração Central e Local, a Direcção Geral 

do Ordenamento do território e do Desenvolvimento urbano ( DGOTDU), Comissões de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional ( CCDR), e Associação Nacional de Municípios Portugueses  ( ANMP) 

pois pela aplicação diária das regras relativas ao ordenamento do território possuem uma visão 

integrada que lhes permite identificar incongruências e patologias na inter-relação das entidades 

intervenientes no planeamento e gestão territorial . 

As medidas de operacionalização culturais traduzem-se em acções concretas de pendor cultural 

e conceptual que visam proceder a uma inversão cultural e de mentalidades profunda no que 

concerne às questões territoriais, em obediência ao eixo estratégico de actuação 3 – Inversão cultural 

e comportamental profunda. Pelo seu âmbito ser mais abrangente, igualmente os seus destinatários e 

entidades a envolver constituem um grupo mais alargado abarcando: o poder político, legislativo, a 

Administração Pública, os cidadãos, os promotores imobiliários, as estruturas associativas, as 

entidades públicas com competências territoriais, etc. 

7.4.3 Medidas de Operacionalização Normativas 

As medidas de operacionalização normativas propostas são as seguintes: 

1. Aprovar os PROT restantes 

Tal medida de operacionalização visa a cobertura do território continental por planos regionais 

de ordenamento do território (PROT), como forma de construir um referencial estratégico para 

enquadrar os projectos de índole nacional e regional, bem como todo o planeamento de âmbito 

municipal, incluindo a revisão dos planos directores municipais. Em 2006 foi concluído o PROT 

Algarve, e iniciada a elaboração dos PROT das regiões Norte, Centro, Alentejo e Oeste e Vale do 

Tejo. Estes novos planos regionais têm vindo a ser desenvolvidos através de processos muito 

participados, sobretudo no que respeita ao diálogo com os municípios, condição para que venham a 

constituir-se como um quadro de referência estável para a articulação futura entre a administração 

central e a administração local no domínio do planeamento e gestão do território. 

As acções desenvolvidas pautam-se por uma óptica de descentralização, responsabilização, 

participação e coordenação inter-institucional, orientando o sistema de planeamento territorial a favor 

das pessoas e dos processos de desenvolvimento sustentável. 

Os PROT desempenham um papel fulcral na articulação entre o ordenamento do território, o 

desenvolvimento económico e o ambiente no âmbito regional, e a sua articulação e uniformização do 

conteúdo normativo possibilitam a obtenção de uma disciplina harmonizada para todo o território. 
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Embora os PROT sejam fundamentalmente instrumentos de planeamento estratégico, o seu 

conteúdo material deve, no entanto, ser suficientemente objectivo para permitir a conversão das suas 

orientações normativas para o nível do planeamento municipal, mas simultaneamente manter a 

perspectiva do que é realmente estratégico para a região.  

Tal carácter estratégico e programático dos PROT justifica que a administração central proceda 

a acordos com os municípios sobre as formas e os prazos de adequação dos PMOT às disposições 

dos PROT. Este tipo de “contratualização” foi previsto numa das recentes alterações do RJIGT (artigo 

59º, nº2 do RJIGT) como um acordo prévio à entrada em vigor do PROT e visa assegurar a execução 

do plano dentro da especificidade de cada município. 

Na elaboração dos novos PROT tem havido um forte empenho na cooperação inter-

institucional, tanto na esfera da Administração central como na articulação entre esta, os municípios e 

a sociedade civil. Esta cooperação é fundamental em primeiro lugar, para garantir a coordenação de 

todas as políticas que incidem sobre a organização do território regional e ainda a articulação destas 

com as políticas de desenvolvimento económico e social. Considera-se que o papel coordenador dos 

PROT é um dos seus atributos fundamentais, que deriva da sua natureza e das funções que lhes 

compete desempenhar no âmbito do sistema de planeamento territorial. Em segundo lugar, porque a 

ponderação de interesses conflituais relativos ao uso e transformação do território é talvez o principal 

desafio que os PROT enfrentam. Também neste aspecto a cooperação inter-institucional como base 

dos processos de concertação é fundamental para a eficácia dos PROT. Para que estes desempenhem 

efectivamente a sua função de referencial regional, é necessário que sejam aceites por todos. A 

cooperação é igualmente determinante para a constituição de um sistema de governança regional que 

garanta a plena execução do PROT, a monitorização dos seus impactes e o aproveitamento em tempo 

útil das sinergias que resultem da sua aplicação.  Estando prevista a conclusão até ao final de 2009 

dos PROT que se encontram em elaboração e com o novo PROT Algarve em vigor desde Agosto de 

2007, estão criadas as condições para que a revisão dos planos directores municipais se desenvolva 

num quadro de orientações claras e estabilizadas, garante da autonomia do planeamento municipal. 

Em Setembro de 2009, a situação dos PROT é a seguinte: 

 O PROT Norte encontra-se em elaboração; 

 O PROT-Oeste e Vale do Tejo foi publicado em Diário da República em 6 de Agosto de 2009;  

 O PROT- Área Metropolitana de Lisboa encontra-se em processo de revisão, devendo ser 

submetido a discussão pública entre Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010;  

 O PROT Alentejo encontra-se em fase de conclusão, tendo o período de discussão pública 

decorrido entre 5 de Março até 7de Maio de 2009;  

 O PROT Algarve está em vigor desde 2007. 

Há portanto que envidar todos os esforços necessários para a conclusão dos PROT que ainda 

não se encontram em vigor. 

2. Concluir os PDM de segunda geração 

O PDM constitui por excelência o instrumento de política e estratégia de desenvolvimento 

municipal. Grande parte dos municípios portugueses encontra-se em processo de revisão dos seus 

PDM. A morosidade de tais procedimentos leva a que, parte deles, quando entrem em vigor 

apresentem já algum grau de desadequação da realidade territorial, atento o lapso temporal 

decorrido. Pelo exposto, há que, em primeiro lugar, fazer o ponto da situação dos processos de 
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revisão em todo o país, através de um relatório do estado de revisão dos PDM, enunciando as 

dificuldades e eventuais bloqueios que estejam a travar tais processos. Por outro lado, agilizar os 

processos de revisão em curso, de forma a concluí-los o mais rapidamente, de molde a termos o 

território integralmente coberto pelos PDM de segunda geração. Há que apostar no carácter 

estratégico e pró-activo das normas destes ao invés do conteúdo dos PDM de 1ª geração, mais rígidos 

e prescritivos e ainda, de suma importância é promover a coadunação com as estratégias vertidas nos 

PROT em vigor. A presente medida de operacionalização depende também em parte da conclusão da 

aprovação dos PROT porquanto, atento o avançado estado de conclusão dos mesmos tem havido 

recomendações por parte das CCDR aos municípios que se encontram no decurso de revisão dos seus 

PDM para que aguardem a conclusão daqueles para da melhor forma lhe adaptarem as suas normas. 

A nova geração de PDM, deverá ser mais estratégica e programática e definir novos conteúdos 

para novos problemas e conteúdos renovados para problemas antigos (Oliveira 2009). 

Através da conclusão dos processos de revisão dos PDM alcança-se a cobertura de todo o 

território com tais instrumentos, procedendo à definição das regras estratégicas que visam uma gestão 

inteligente e flexível das transformações territoriais. 

3.Promover o cariz estratégico e a flexibilização e simplificação normativa dos instrumentos de gestão 

territorial 

Na senda das directrizes postuladas pelo Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro, que 

vem reforçar o carácter estratégico, operativo e pró-activo dos instrumentos de gestão territorial, há 

que concretizar na prática tal normativo, inserindo maior flexibilização nas normas dos planos e na 

utilização e aplicação de processos ágeis tendentes à alteração dos planos, nomeadamente nas 

situações em que se reconheça a sua desactualização, desadequação ou quando tais instrumentos 

constituam impedimento à realização de projectos de interesse para o desenvolvimento local, regional 

ou nacional. 

Segundo Miranda (2005), constituindo o PDM o principal plano no seio do sistema de 

planeamento territorial português (…) o PDM deve ser dotado de uma maior plasticidade interna. (…) 

deve revestir características que lhe permitam adaptar-se a circunstâncias novas, o que só se obtém se 

houver uma certa indeterminação nalgumas das suas normas e também se nele estiver prevista a 

possibilidade de remissão de desenvolvimento das suas previsões para planos hierarquicamente 

inferiores.” 

Pelo exposto, urge promover a maior flexibilização das normas dos planos, acompanhada da 

simplificação dos seus procedimentos de aprovação e alteração, e da adopção da contratualização 

como princípio geral das políticas de ordenamento. 

Caso contrário, e como tem vindo a suceder, a plano não passará de letra morta, sendo 

suspenso, ou alterado, de acordo com os interesses políticos e económicos que reclamam a 

exequibilidade de determinada pretensão. 

Convém ainda recordar que não só o procedimento de elaboração, mas também os 

procedimentos de alteração, revisão e suspensão de planos são lentos e complexos, pelo que uma das 

possibilidades consiste em flexibilizar estes últimos procedimentos. Para agravar a situação, a 

execução dos planos prolonga-se geralmente por tempo excessivo, o que também contribui para a 

desactualização do plano ( Miranda 2005). 
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De acordo com Soares (2004), a rigidez das normas dos planos e a sua consequente 

desactualização e desadequação à evolução da realidade política, económica e social, é uma das 

causas de ruptura do sistema de gestão territorial que tem sido entendida de forma simplista como 

«não cumprimento dos planos» por parte das entidades que tutelam a gestão do território e, em 

particular, pelos municípios. 

A esta rigidez há que contrapor flexibilidade e diferenciação. Flexibilidade, para que os planos 

possam acolher dinâmicas de evolução e de mudança no território sem alterar as orientações 

estratégicas assumidas nesses planos. E diferenciação, porque não tem sentido exigir procedimentos e 

conteúdos idênticos para situações distintas. Ainda segundo Soares ( 2004), a flexibilização dos 

sistemas de planeamento é uma questão central das políticas públicas de ordenamento do território e 

de urbanismo em diversos países, entendida como forma de adequar os planos e a gestão territorial 

ao acelerar das dinâmicas sociais, económicas e políticas e à sua imprevisibilidade crescente. A 

flexibilização regulada é a forma de contrariar o casuísmo, a excepção discriminatória e a 

arbitrariedade que tende a instalar-se no ordenamento do território. 

Atento o cariz estratégico ora acentuado pelo RJIGT relativamente aos PDM, estes instrumentos 

deverão proceder à integração de visões supra-municipais, à coordenação das políticas municipais, 

intermunicipais e regionais, à gestão das actuações territoriais e à programação do solo. Para tal, há 

que dotá-los de verdadeiras orientações estratégicas, relegando as opções urbanísticas concretas para 

outras opções na escala menor do planeamento, nomeadamente vertendo-as nos PU e PP.  

Nesta conformidade, há que desenvolver a prática dos PU e dos PP de uma forma pro-activa, 

mais articulada com as dinâmicas territoriais e as iniciativas dos particulares, e utilizá-los, explorando 

as suas especificidades e finalidades. 

4. Garantir a articulação entre planos estratégicos e planos normativos e regulamentares   

A articulação dos vários âmbitos da gestão territorial garante a coerência e a uniformização na 

aplicação dos instrumentos e na definição das regras incidentes sobre determinada área. Desta forma, 

há que promover a melhor articulação entre os IGT, sendo tal finalidade mais premente sobretudo no 

que tange à articulação entre os PROT e os PMOT, e destes últimos entre si. 

Efectivamente, grande parte dos PROT que incidirão sobre o território nacional encontram-se 

em avançado estado de conclusão. Pela natureza das relações que se estabelecem entre os PROT e os 

PMOT, estes últimos terão que integrar as directivas estratégicas dos PROT, não devendo ser 

desconformes com as orientações dos mesmos. No entanto, o artigo 80.°, do RJIGT admite que o 

plano director municipal possa contrariar as disposições de PROT e de planos sectoriais, situação em 

que os mesmos serão sujeitos a ratificação governamental e determinando a automática revogação ou 

alteração das disposições constantes dos instrumentos de gestão territorial afectados por forma a que 

traduzam a actualização da disciplina vigente (artigo 80°, n.° 5, do RJIGT). 

No que se refere à articulação dos PMOT entre si, como já referido no Capítulo 4, vigora uma 

relação de hierarquia mitigada, sendo desejável a articulação e coordenação dos instrumentos e das 

respectivas soluções. No entanto, também é possível que os planos de urbanização ou de pormenor 

possam alterar o plano director municipal, mesmo que tal alteração consista numa reclassificação dos 

solos. 
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Acima de tudo, a presente medida de operacionalização visa garantir a articulação e 

coordenação entre os instrumentos de natureza estratégica, que postularão directrizes gerais e de 

charneira, e os instrumentos normativos e regulamentares que terão um carácter mais operativo e de 

consecução das metas estratégicas definidas pelos primeiros, de modo a constituir um todo coerente e 

integrado. Sugerimos também a elaboração de relatórios municipais periódicos donde conste uma 

elencagem das situações de desconformidade entre os instrumentos de gestão territorial entre si, e 

medidas e horizontes temporais para a sua correcção. De ressaltar também neste âmbito, o papel do 

Observatório do Ordenamento do Território e do Urbanismo (ObsOT/U), do Sistema Nacional de 

Informação territorial (SNIT), e dos Relatórios do Estado do Ordenamento do Território (REOT). 

5. Fomentar o recurso à concertação e contratualização 

As recentes alterações ao RJIGT perpetradas pelo Decreto-lei nº 316/2007, de 19 de Setembro, 

vieram conferir acrescida relevância às formas de concertação e contratualização no domínio 

territorial como forma de modernizar a gestão do território. Há no entanto, que explorar todas as 

potencialidades conferidas pelo diploma, fomentando e incentivando o recurso a formas cada vez 

mais exigentes de concertação entre os actores envolvidos, e lançando mão da contratualização, 

abrangendo entes privados e entes públicos no processo de planeamento territorial, rentabilizando 

oportunidades, criando condições e promovendo parcerias público-privadas. 

A contratualização constitui uma outra dimensão da governança, e deve ser concretizada 

através de instrumentos de planeamento estratégico, requerendo o envolvimento de mais actores e o 

reforço da participação pública sobretudo nos níveis de planeamento mais próximos dos cidadãos, 

não esquecendo que um dos grandes óbices à instituição de parcerias (público-privadas e público-

público) prende-se com a dificuldade em encontrar os parceiros mais adequados aos seus objectivos 

de desenvolvimento, e em manter estável a parceria ao longo do tempo, situação agravada com os 

ciclos político-eleitorais. De molde a fomentar a contratualização poderão incluir-se medidas de 

incentivo, nomeadamente reduções proporcionais nas taxas urbanísticas.  

6. Ajustar os instrumentos de gestão territorial à participação 

A legislação portuguesa garante um direito fundamental constitucional, de participação dos 

interessados na elaboração dos instrumentos de planeamento territorial, seja através da apresentação, 

pelos cidadãos e associações, de sugestões para a elaboração dos planos, seja através de pedido de 

esclarecimentos ao longo da realização dos trabalhos dos planos, seja, ainda, pela intervenção na 

fase de discussão pública. Para além disto, os cidadãos ou grupos de cidadãos têm o direito a serem 

informados ou a reclamarem de decisões quando se sintam lesados. 

Segundo Soares (2004), este direito, cujas formas de concretização, para cada tipo de plano, 

são estabelecidas no RJIGT, pouco tem a ver com um processo de planeamento participado no qual 

os cidadãos, nomeadamente através das suas organizações e associações, sejam envolvidos no 

processo de realização dos planos e na “construção” das soluções neles contidas.82 

A participação é essencial, não só no processo de formação e elaboração dos IGT, mas 

também fora deste processo na forma geral de auscultação da opinião pública sobre as grandes 

decisões com impacto territorial e ambiental. Considera-se que há que promover estruturas 

                                                 
82 O regime da AAE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, confere destaque especial ao processo de 

participação que deverá ser articulado e ocorrer em simultâneo com o processo de participação pública do plano, in Guia para 

avaliação estratégica de impactes em ordenamento do território, DGOTDU, Colecção Estudos 9, 2007. 
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participativas eficientes que confiram aos cidadãos verdadeira e eficaz intervenção na elaboração dos 

instrumentos de gestão territorial, e também fora dela, de uma forma mais transversal e abrangente. 

No domínio da elaboração dos IGT há que ajustá-la às formas de participação vertidas no RJIGT, 

criando formas específicas de participação verdadeiramente eficazes, estruturadas pelos diversos 

momentos relevantes ao longo do todo procedimento, pugnando para que as sugestões e 

recomendações resultantes da discussão pública sejam verdadeiramente analisadas e ponderadas, de 

forma a que o seu conteúdo possa, na medida do possível, ser considerado e/ ou integrado na revisão 

do IGT em causa.  

Contudo, o planeamento participado não é, verdadeira e obviamente, o que resulta da 

aplicação da legislação vigente, isto é, da recolha de opiniões e sugestões no início do processo e de 

críticas e reclamações no final da elaboração dos planos. O planeamento participado implica o 

envolvimento efectivo dos cidadãos ao longo de todo o processo, desde a caracterização da situação 

de partida, à identificação das dinâmicas territoriais instaladas e emergentes, à identificação e 

caracterização dos problemas a resolver e das soluções a adoptar. Não se trata de um processo 

pacífico e consensual, e muito menos administrativo e burocrático, antes pelo contrário, é, em geral, 

um processo em que se confrontam interesses diferentes e contrários e é um processo de “risco” 

porque não permite, ou não facilita, o controle político e técnico das soluções e resultados finais. 

A realização de planos com base em processos participados implica metodologias de trabalho, 

tempos e programas de execução, e valências técnicas das equipas, diferentes do planeamento 

convencional (Soares 2005). 

E, antes de tudo, o processo de planeamento participado é uma opção política das entidades 

que promovem os planos, não só as autarquias locais, mas também as CCDR e, as entidades que 

promovem planos sectoriais de ordenamento do território. 

Neste sentido, o planeamento participado não deveria ser institucionalizado e imposto por via 

legislativa, por duas razões: em primeiro lugar, porque a legislação “mata” estes processos ao retirar-

lhes flexibilidade e iniciativa, tendendo a padronizar e burocratizar os procedimentos; em segundo 

lugar, porque os processos participados devem assentar em situações específicas e decorrer de 

decisões políticas dos seus promotores, evitando o “alibi” do cumprimento da Lei, isto é, de que o 

cumprimento de determinadas formalidades garante o processo participado na  realização dos planos 

(Soares 2005). 

Os processos de planeamento participado devem resultar de práticas políticas que favoreçam o 

seu desenvolvimento e devem constituir um factor de diferenciação das políticas de Governo do 

Território. 

7.Definir novo regime de solos e de fiscalidade urbanística 

Ferreira (2005) considera que o uso e transformação do solo não têm sido conduzidos de 

forma eficaz pela Administração. Segundo o autor, a inoperância verificada ao nível da política de 

solos deve-se ao facto de, ao longo dos tempos, a propriedade fundiária ter sido o suporte de um real 

poder económico e político «impondo o primado da renda sobre o da produção». 

Também Carreras Moysi et al. (1995), defendem que os municípios devem ter uma política 

activa de solos. Sublinham que para existir uma melhor articulação com as iniciativas desencadeadas 

pelo sector privado é fundamental a intervenção do sector público, através da oferta de solo 
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urbanizado. Os autores apoiam uma política de solos interventiva, onde a Administração Municipal 

deve promover formas ágeis de gerir o solo definindo os espaços prioritários de intervenção; deve 

estimular a iniciativa privada; e complementar a sua intervenção com o mercado (Carreras Moysi et al 

1995). 

Carvalho (2000) realça que para os PDM serem implementados é indispensável dotar os 

municípios de instrumentos de política de solos, que lhes permitam garantir o aparecimento, no 

mercado, dos terrenos previstos, nos locais e momentos certos. 

A necessidade do ordenamento físico ser acompanhado de uma política fundiária vem 

também expressa na Carta de Ordenamento do Território, sendo considerada indispensável à 

utilização racional do território. 

Segundo Ferreira (1987) a eficácia da política de solos equaciona-se a três níveis: o nível 

político, o nível estratégico e o nível operacional. O primeiro diz respeito aos obstáculos que a 

hegemonia da propriedade fundiária levanta à prática urbanística e que poderão ser removidos pelo 

poder político; o segundo levanta a possibilidade de uso e transformação do solo ser comandado pela 

Administração; o terceiro coloca a ênfase na aquisição dos solos pelos municípios, susceptíveis de 

garantir disponibilidade de terrenos indispensáveis à habitação e a equipamentos colectivos. 

Os municípios carecem de stocks de solo municipal de forma a poderem utilizá-los para 

influenciar as tendências de mercado. Não obstante o sobredimensionamento dos solos urbanizáveis 

nos planos, verifica-se a falta de terrenos disponíveis para expansões urbanas em tempo e local 

oportuno. Os esforços desenvolvidos no sentido de efectivar uma política de solos não foram 

suficientes «para evitar a utilização frequente para fins habitacionais de áreas urbanisticamente 

desaconselháveis e o não aproveitamento dos terrenos previstos para esse fim nos estudos e Planos de 

Urbanização. 

 

Há que definir medidas de reforço do papel da Administração, e dos municípios em particular 

para impedir o crescimento inflacionado do preço dos solos. A implementação dos planos depende 

em grande parte desta medida, porque só com disponibilidade suficiente de solo para urbanizar e 

construir é possível executar as propostas dos PMOT. Logo, a problemática da execução dos PMOT 

não pode estar desligada da política de solos. 

 

De outra perspectiva, o fenómeno urbanístico e as operações urbanísticas geram parte 

significativa e essencial das receitas municipais. É ponto assente que a maioria das receitas 

municipais tem origem nos impostos municipais sobre imóveis e nas taxas incidentes sobre 

operações urbanísticas. 

Pelo exposto, existe uma elevada dependência das autarquias locais de tais receitas, o 

que não se torna benéfico em termos de gestão municipal, porquanto indirectamente sujeita e 

submete as autarquias locais aos interesses imobiliários. 

Considera-se assim, que é essencial fomentar a necessidade de os particulares comparticiparem no 

financiamento da execução dos sistemas gerais das infra-estruturas e equipamentos públicos municipais e 

de a fiscalidade urbanística se traduzir num instrumento de melhoria do desenvolvimento urbano. 

Há que definir uma novo regime de fiscalidade urbanística articulado com a lei das Finanças 

Locais, e adequado às novas lógicas de ordenamento e gestão territorial, tendente a incentivar a 

adequada utilização dos solos urbanos, a comparticipação pelos particulares da execução de infra-
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estruturas e equipamentos públicos, a minimizar as vantagens dos solos urbanos expectantes e a existência 

dos grandes diferenciais de valor do solo urbano em relação ao solo rural, que se verificam actualmente. 

O estatuto social da propriedade fundiária e o regime legal dos solos são factores de grande 

influência na gestão territorial. Entre nós, a propriedade fundiária tem gozado, tradicionalmente, de 

uma desmesurada protecção institucional, transformando-a a num obstáculo à urbanização dos solos 

e em instrumento de captação de elevadas mais-valias especulativas criadas no processo. A legislação 

dos solos remonta a 1976, carecendo de actualização e de compatibilização com os restantes regimes 

legais de gestão do território. Recomenda-se a reunião da legislação dispersa em diploma único, 

contemplando, também, um regime fiscal que estimule a urbanização, contemple a função social da 

propriedade e penalize a retenção e a intermediação especulativa dos terrenos. Pelo exposto, há que 

proceder à alteração da Lei de Solos em vigor em consonância com as directrizes supra-descritas. 

9.Promover regime de monitorização e avaliação dos PMOT  

A monitorização e a avaliação constituem etapas fundamentais no processo de planeamento,  

porquanto permitem avaliar da correcção dos resultados obtidos com a aplicação prática do conteúdo 

de um IGT e definir novos objectivos, metas e actuações, caso os resultados não sejam favoráveis ou 

não se coadunem com os esperados. Entre nós, não existe grande tradição de avaliar os efeitos dos 

planos e monitorizar a sua execução, o que se traduz numa falha grave na dinâmica dos planos que 

permite que se encontrem em vigência instrumentos totalmente desadequados da realidade territorial, 

e que, não só não prosseguem os objectivos almejados, como travam oportunidades de 

desenvolvimento. 

A avaliação e monitorização constituem ferramentas indispensáveis à execução do plano, uma 

vez que pelo registo e análise do que se passa no processo de planeamento, proporcionam um 

percurso iterativo e de melhoria incremental, possibilitando, através da aprendizagem pelo trajecto 

efectuado, a melhoria das propostas contidas no plano e o ajuste a novas circunstâncias. 

A Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo veio colocar em 

destaque a pertinência da monitorização. O Governo fica incumbido de apresentar de dois em dois 

anos, à Assembleia da República, um relatório sobre a execução do programa nacional da política de 

ordenamento do território. Na mesma linha, as Câmaras Municipais apresentam às respectivas 

assembleias um relatório sobre a execução dos Planos Municipais (artigo 28.º, nºs 1 e 3, da Lei n.º 

48/98, de 11 de Agosto). Refere-se ainda a intenção de formas de acompanhamento permanente e 

avaliação técnica da gestão territorial e da qualidade dos instrumentos que a concretizam (artigo 29.º, 

n.º 1, da referida lei), tais como mecanismos de participação, concertação ou compensação. 

Verifica-se ainda a preocupação de articular os níveis regional e local, prevendo-se a criação de 

um sistema nacional de dados sobre todo o território (artigo 29, n.º 2, do referido diploma). Muito 

embora a lei lance as bases para uma efectiva operacionalização dos planos, na prática o processo 

decorre muito lentamente. 

Também o RJIGT refere que ficam incumbidos da apresentação de um relatório, de dois em 

dois anos, sobre o estado do ordenamento do território: o Governo, a nível nacional; as Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional a nível regional; e as Câmaras Municipais a nível local. 

Este relatório deve traduzir o balanço da execução dos PMOT, os níveis de coordenação interna 

e externa, fundamentar a eventual necessidade de revisão do plano e serem submetidos a discussão 

pública por período não inferior a trinta dias (artigo 146.º, do referido regime jurídico). Está expresso 
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na lei actual, a preocupação de assegurar a monitorização como um exercício de avaliação contínua 

que pode constituir o suporte de alterações ao plano ou respectivos mecanismos de execução com o 

objectivo de, entre outros, assegurar a concretização dos fins do plano, tanto ao nível da execução 

como dos objectivos (artigo 45.º do RJIGT). É explícita na lei a ideia de conformidade entre os 

objectivos e os resultados do plano, conduzindo a que os planos não devam descurar uma boa 

concepção de objectivos que servirão de referência à avaliação, através da criação de indicadores de 

monitorização do plano. 

A avaliação do plano pode ser efectuada de diversas formas. A avaliação técnica traduz-se no 

recurso a indicadores quantitativos ou financeiros que permitem estabelecer uma comparação entre os 

objectivos formulados no plano e os resultados reais obtidos. A avaliação pode também ser política, 

através da realização de debates públicos e formas de concertação, ou cultural se relacionada com a 

adesão da comunidade aos valores implícitos no plano. Entre outras formas de avaliação existentes, o 

importante é a criação de estruturas organizativas capazes de acompanhar os trabalhos de execução 

dos planos, atendendo designadamente ao comportamento dos actores durante o processo de 

implementação e à análise das realizações concretas. Há ainda que ter em linha de conta que a 

avaliação pode envolver valores que não são facilmente mensuráveis, designadamente as linhas 

estratégicas dos PDM, onde se ponderam, entre outras variáveis, a atractividade ou qualidade de vida 

de determinado território. 

O acompanhamento regular da implementação do plano e respectivos impactes em termos de 

objectivos alcançados é designado de monitorização. Esta assume-se como uma função de avaliação 

in continuum do processo de planeamento, susceptível de autonomização, tendo como objectivo 

contribuir para tornar mais efectivo o processo de planeamento e seus instrumentos (Silva 2001). 

Constitui uma metodologia capaz de gerar alternativas de acção, bem como uma melhor 

fundamentação das decisões adoptadas. A monitorização permite o registo e avaliação da execução 

do plano, constituindo por isso o suporte de análise para os mecanismos de feed-back que introduzem 

a flexibilidade e o ajustamento necessário do plano à realidade. Deve ser entendida como função de 

um processo e não apenas de acompanhamento pontual. Constitui ainda um meio de tornar o plano 

mais operativo, identificando formas que o tornem mais apropriado em cada situação. 

A monitorização não deve estar dissociada da avaliação, que pode ser realizada ex ante (à 

priori), ex post (à posteriori) ou in continuum (durante o decurso do processo). Como se preconiza a 

visão do plano como um processo, privilegia-se a monitorização in continuum. Nesta linha, Silva 

(2001) considera que o «plano-processo é o objecto de referência mais importante para o exercício da 

Monitorização numa perspectiva de avaliação in continuum». Com vista a uma efectiva execução do 

plano, considera-se que a avaliação in continuum deve ser complementada com a avaliação ex post, 

ou seja, com a verificação da conformidade entre as acções e as intenções do plano. Tendo em conta 

as figuras de PMOT, aconselha-se maior incidência na avaliação in continuum para PU e PDM e para 

os PP uma avaliação ex ante e ex post dado o menor tempo de implementação. 

No acompanhamento do plano, o tratamento das medidas ou projectos deve ser diferenciado 

segundo o grau de realização em que se encontram. Assim, se nos encontrarmos na fase de execução 

do plano, o objectivo principal é assegurar a sua vinculação e orientação em função do objectivo 

central do plano e garantir que avancem ao ritmo previsto. Se o plano se encontrar na fase de estudo, 

trata-se de definir a viabilidade e o significado das medidas por meio da recolha da informação em 

falta, encarregar peritos da elaboração de estudos ou relatórios e aprofundar o debate público sobre 

os projectos e a sua aplicação. 
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O plano terá de ser permanentemente aferido na formulação dos objectivos, na avaliação dos 

resultados atingidos, na adequação dos instrumentos de acção e na preparação de novas fases com 

vista ao desenvolvimento. Por outro lado, o diagnóstico cuidado reveste-se também de particular 

importância, uma vez que, caracterizando a situação de partida, permite uma plataforma de 

comparação dos vários níveis de execução do plano. Para além de proporcionar um adequado 

conhecimento da realidade que se pretende transformar, o diagnóstico é passível de se tornar uma 

importante base de partida para a monitorização, ao dotar o plano de indicadores, passíveis de 

actualização, que possibilitem a avaliação das tendências que se querem controlar. 

Os mecanismos de monitorização e avaliação dos planos assumem um papel fundamental na 

sua implementação. Estes não se resumem à execução das acções previstas, dado que basta não 

estarem reunidas as condições de financiamento. É necessário que o município assuma um papel mais 

activo na procura de alternativas de execução e de parceiros a quem se associar, podendo 

desenvolver para o efeito formas de contratualização. Por outro lado, há toda a vantagem em existir 

nos municípios uma estrutura de acompanhamento, que garanta a constante monitorização e 

avaliação dos impactes resultantes da execução dos planos, permitindo um reajustamento às 

transformações não previstas e garantindo a flexibilidade e dinâmica necessárias para acompanhar a 

realidade em constante transformação. 

Além das especificidades de avaliação para cada uma das figuras de PMOT já referidas, 

considera-se que a avaliação in continuum deve estar presente em qualquer dos planos, ou seja, 

ocorrer durante todo o processo de planeamento. Deve ter também uma componente formativa, 

proporcionando ao processo de planeamento a aprendizagem pela experiência. Uma avaliação que 

vise apreciar todo o processo desde a formulação à implementação do plano, no sentido de fornecer 

informação adicional para eventuais ajustamentos, caso o plano inicial não esteja a alcançar os 

resultados ou a cumprir os objectivos formulados. 

Para que a avaliação e monitorização do plano não sejam dificultadas, o papel do avaliador 

deve ser conhecido com exactidão e existir uma definição clara na finalidade dos objectivos e 

adequação dos projectos. A execução dos instrumentos de planeamento nunca pode esquecer a 

aprendizagem proporcionada pelo seu percurso de concepção e implementação, a qual deve ter 

sempre presente a comunidade e o contexto político em que está inserida. 

Assim, considera-se que é desejável implementar a monitorização e avaliação em todas as 

escalas de planeamento, com destaque para os PMOT. Em sede dos PMOT propomos a elaboração 

de relatórios internos municipais anuais do estado de execução dos PMOT e da sua adequação à 

realidade territorial. Em tais relatórios far-se-á obrigatoriamente a avaliação da execução dos PMOT e 

paralelamente um diagnóstico às dinâmicas territoriais, ambientais, económicas, sociais e culturais e 

demais factores relevantes nos municípios, que condicionem a aplicação do instrumento em causa, de 

molde a poder aferir concretamente da sua correcta execução e adequação aos objectivos e função 

que lhe é cometida. 

Em caso de desadequação de alguma ou todas das suas normas, o processo de monitorização 

e avaliação em planeamento estratégico aconselha a redefinição de metas, objectivos e retroacções 

de actuação, ou em casos extremos, a alteração total dos planos. 
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10.Impulsionar sistema de execução de planos 

A LBPOTU veio suprimir a lacuna em matéria de execução de planos. Aponta como forma de 

proceder à execução coordenada e programada dos instrumentos de planeamento territorial, no qual 

se incluem os PMOT, o recurso a “meios de política de solo que vierem a ser estabelecidos na lei”. 

Especifica ainda que tais meios “devem contemplar modos de aquisição ou disponibilização de 

terrenos, mecanismos de transformação fundiária e formas de parceria ou contratualização, que 

incentivem a concertação dos diversos interesses” (artigo 16.º, n.º 1 e 2, da Lei n.º 48/98, de 11 de 

Agosto).  

Perante este contexto, a aquisição de solos pelos municípios torna-se uma questão central a ser 

equacionada. Há que implementar uma correcta política de solos, de forma a permitir uma oferta 

temporalmente adequada do solo urbano e urbanizável a preços razoáveis, com repercussões na 

funcionalidade da execução dos planos.83 

A política de solos é uma questão central do sistema de execução de planos, pelo que a sua 

problemática tem que ser equacionada conjuntamente com um dos seus alicerces que é a política de 

solos. 

Os municípios carecem de reservas de solo municipal, de forma a poderem utilizá-los para 

influenciar as tendências de mercado. A despeito do sobredimensionamento verificado dos solos 

urbanizáveis nos planos, constata-se a falta de terrenos disponíveis para expansões urbanas 

desejáveis.  

Há que definir medidas de reforço do papel da Administração, e dos municípios em particular para 

impedir a especulação fundiária, pois só com disponibilidade suficiente de solo para urbanizar e 

construir é possível executar as propostas dos planos.  

Por outro lado, outra questão central no âmbito do sistema de execução dos planos é a 

perequação. 

Com a aprovação do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro e das soluções inovadoras 

introduzidas pelo mesmo no domínio da execução de planos, configurou-se uma oportunidade para 

uma melhor administração urbanística pois preencheu-se até então uma lacuna existente no quadro 

normativo urbanístico português: a falta de instrumentos eficazes e eficientes do urbanismo operativo. 

Estabeleceu-se assim, no seu Capítulo V relativo à execução, compensação e indemnização que: 

O município, mantendo as responsabilidades que já detinha no âmbito do planeamento 

territorial, deverá agora estabelecer metas e prioridades, promovendo uma execução programada ( nº 

1 e 2 do Art. 118º). 

Os proprietários ficam incumbidos de deveres, nomeadamente o dever de concretizarem e 

adequarem as suas pretensões às metas e prioridades estabelecidas nos planos, e o de participarem 

no financiamento de infra-estruturas e equipamentos públicos ( nºs 2 e 3 do Art. 118º). 

Os proprietários têm ainda o direito e o dever a uma distribuição perequativa de benefícios e de 

encargos, conforme critérios a estabelecer pelo município ( 135º a 137º). 

As operações urbanísticas deverão ser concretizadas no âmbito de unidades de execução, delimitadas 

para o efeito pelo município ( Art. 119º e 120º). 

                                                 
83 Correia (1993) enfatiza a necessidade de subdivisão do território municipal em unidades operativas de planeamento e gestão para 

satisfazer a dinâmica urbana e a procura de solo. 
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Nessas unidades de execução, deverão ocorrer processos associativos, entre proprietários, entre 

estes e o município, ou eventualmente com promotores ( Art. 122º a 124º). 

As unidades de execução deverão ser delimitadas de molde a assegurar um desenvolvimento 

harmonioso e a justa repartição de benefícios e encargos. 

Tal delimitação traduz-se na fixação do limite físico da área a sujeitar a intervenção e deverá ser 

acompanhada por planta cadastral, e é da competência municipal, por sua iniciativa ou a 

requerimento dos interessados. 

Desde logo, temos nesta sede uma dificuldade, que se prende com a ausência de bases 

cadastrais actualizadas o que obstaculiza a definição coerente das unidades de execução. 

Pelo exposto, há que promover a actualização das bases cadastrais, pois estas constituem um suporte 

básico sobre o qual se inicia a delimitação das unidades de execução. 

A concretização das operações urbanísticas far-se-á através de diferentes sistemas de execução, 

em função de quem assume a tarefa de urbanizar (sistema de compensação, de cooperação ou de 

imposição) 

Segundo Oliveira (2005) a inovação perpetrada pelo Decreto-Lei nº 380/99 no âmbito dos 

sistemas de execução configurou-se na altura como a oportunidade (que há muito se esperava) para 

encetar o caminho de um urbanismo estratégico e eficaz, sendo para o efeito necessário: 

 A localização criteriosa das unidades de execução. 

 Procurar a máxima participação dos proprietários. 

 Procurar envolver outros promotores e investidores. 

Assim, neste âmbito, considera-se essencial promover a localização criteriosa das unidades de 

execução, pois atenta a vastidão das áreas dos PDM, há que proceder a uma distinção das áreas 

prioritárias para intervir, para uma maior estruturação e qualificação da cidade existente, das que é 

desnecessária qualquer intervenção. 

Tal escolha de localização deveria ser acompanhada de um programa que deveria reflectir já 

uma estratégia de desenvolvimento, identificando funções desejáveis para aquele território e a sua 

natureza pública ou privada. Tal programa deveria ser também complementado com um traçado 

regulador que estabelecesse as articulações com a envolvente e preexistências. 

De outro prisma, é também necessário o estímulo de iniciativas e investimentos particulares 

desde logo dos proprietários envolvidos. Num contexto de escassez de meios públicos e financeiros há 

que estimular os investimentos particulares neste domínio. 

É também fulcral procurar envolver outros promotores e investidores na execução dos planos. 

Segundo Oliveira (2005), sendo a cidade actual marcada por grandes investimentos, importa que 

estes não se localizem apenas em função da sua lógica específica mas nos locais em que a cidade 

deles necessita. A concessão da urbanização através de concurso público revela-se uma alternativa 

possível de estimular tal participação. 

A perequação, enquanto mecanismo de distribuição equitativa de benefícios e encargos, 

corresponde sim, não tanto a um objectivo de ordenamento, mas a um imperativo de justiça: o de 

uma administração isenta tratando os proprietários de forma tão igual quanto possível. 
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A adopção de uma atitude perequativa, podendo adoptar mecanismos diversos, exigirá sempre a 

fixação de “aproveitamentos-padrão” e de “encargos-padrão” e também de correcções e/ou 

compensações em casos de desvio. 

Os municípios não estão preparados para lidar com a gestão perequativa e para fixar os 

critérios a que a mesma deve obedecer. Por tal facto, urge colmatar tal falha, proporcionado apoio 

técnico e formativo aos municípios para a aplicação da gestão perequativa. 

A médio e longo prazo a perequação só poderá ser positiva, uma vez que a adopção para todas as 

propriedades de um determinado perímetro, de iguais padrões de aproveitamento e de encargo 

tornará o mercado mais transparente, já que estes poderão ser facilmente divulgados; 

Permitirá também compensar efeitos de externalidade, pelo menos no que concerne aos 

encargos com a infra-estrutura pública. 

Por outro lado, e segundo Oliveira (2005) sublinha-se o contributo da perequação para 

aumentar a confiança dos cidadãos nas instituições, na Administração Pública, exigindo critérios 

justos, claros e transparentes. 

A atitude perequativa ajudará igualmente a estabelecer as relações de confiança entre proprietários e 

entre estes e promotores, factor indispensável ao urbanismo estratégico e associativo que importa 

implementar. 

O aproveitamento dos mecanismos de execução dos planos exige toda uma acção informativa, 

exemplificativa e informativa, de apoio técnico aos municípios para impulsionarem estes sistemas de 

execução de planos postos ao dispor pelo RJIGT. 

Nesta sede, de molde a possibilitar a realização das medidas acima descritas e a impulsionar o 

sistema de execução de planos considera-se essencial o desenvolvimento de instrumentos de apoio 

técnico aos municípios, para por em prática tais sistemas. Desde logo, tal seria realizável mediante a 

criação institucional de um Programa de Apoio Técnico desenvolvido eventualmente em colaboração 

com as CCDR, e DGOTDU que criando estruturas alicerçadas em quadros técnicos especializados e 

preparados nas questões de execução de planos forneceria apoio aos municípios de forma a colmatar 

os défices de preparação para lidar com tais matérias. Por outro lado, e de forma paralela, a 

formação dos quadros técnicos municipais nestas matérias parece essencial a um sólido 

desenvolvimento de competências na área. 

Atendendo a que no presente momento grande parte dos municípios se encontram em processo 

de revisão dos seus PDM, pensa-se que constitui uma oportunidade estratégica aproveitar o ensejo de 

realização dos PDM de segunda geração, para finamente por em prática, de forma efectiva, e eficaz 

os sistemas de execução de planos desenhados pelo RJIGT. Assim sendo, e nessa conformidade, 

poderiam ser seleccionados e elegidos planos-piloto, nos quais deveria ser efectuada uma profunda 

análise estratégica do território em questão, reunidos contributos, e mediante as conclusões 

formuladas, se iniciaria concomitantemente com o processo de revisão, a estruturação dos sistemas de 

execução a aplicar no caso concreto, com todas as potencialidades conferidas pelas normas. 
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7.4.4 Medidas de Operacionalização institucionais/organizacionais 

As medidas de operacionalização institucionais/organizacionais propostas são as seguintes: 

1. Melhorar a capacidade de decisão e intervenção da Administração Pública na gestão do território 

Desde logo, de forma a possibilitar a melhoria da capacidade decisória da Administração 

Pública, impõe-se aprofundar uma verdadeira descentralização, intensificando o processo de 

transferência de competências para os municípios e freguesias, em paralelo com a alocação dos 

recursos financeiros correspondentes. Por outro prisma, dever-se-á promover uma reforma do sistema 

de financiamento das autarquias, incidindo de modo especial nos critérios de repartição da 

transferência anual do Orçamento do Estado (OE); no quadro de taxas, tarifas e preços e, finalmente, 

no regime de endividamento. Esta reforma incluirá as modificações necessárias para tornar os 

municípios menos dependentes das receitas oriundas da gestão urbanística, sem afectar os actuais 

níveis globais de financiamento, bem como a receita pública.  

Dever-se-á encetar igualmente a revisão do regime de organização e funcionamento dos 

serviços das autarquias e a regulamentação do regime de cooperação entre a Administração central e 

a Administração local e desta com as entidades públicas e privadas. A revisão da lei das empresas 

municipais e intermunicipais e o estabelecimento de novos regimes para as parcerias público-

privadas84 e para a concessão de serviços municipais fornecerão, assim, um novo quadro de actuação 

ao dispor das autarquias. Devem, ainda, ser reforçados os programas de apoio à desburocratização, 

à informatização e à inovação nos serviços, bem como à formação contínua do pessoal das 

autarquias locais.  

2. Fomentar a descentralização de competências 

Impõe-se aprofundar uma verdadeira descentralização, intensificando o processo de 

transferência de competências para os municípios e freguesias, e dotando-os de recursos para a sua 

consecução. Pela sua proximidade com os territórios e cidadãos, os municípios detêm uma posição 

privilegiada enquanto actores principais do processo de planeamento e gestão territoriais. Nesta 

conformidade, considera-se que deverá promover-se de forma progressiva, e sempre alicerçada numa 

concomitante transferência de recursos financeiros, a transferência de competências para os 

municípios e freguesias, de modo a descentralizar e desburocratizar, tornando cada vez mais eficiente 

a gestão territorial municipal. Além do mais, existem tarefas que pelo nível de proximidade territorial 

dos municípios serão sempre melhor executadas por estes do que pela Administração central. 

O princípio da subsidiariedade como critério de delimitação da actuação do estado e das 

autarquias locais foi acolhido na revisão constitucional de 1997 no seu Art. 6º nº1 (CRP). Blanco de 

Morais (2001) defende que o princípio da subsidiariedade opera no hemisfério do exercício de 

competências confluentes entre o estado e os municípios em matéria de ordenamento do território, 

sendo o seu sentido no plano interno o de conferir, como regra geral, uma preferência de actuação às 

                                                 
84 A parceria público-privada constitui o contrato ou a união de contratos, por via dos quais entidades privadas, designadas por 

parceiros privados, se obrigam, de forma duradoura, perante um parceiro público, a assegurar o desenvolvimento de uma actividade 

tendente à satisfação de uma necessidade colectiva, e em que o financiamento e a responsabilidade pelo investimento e pela 

exploração incumbem, no todo ou em parte, ao parceiro privado. O Regime legal das PPP encontra-se definido no Decreto-Lei nº 

86/2003, de 26 de Abril com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 141/2006, de 27 de Julho, diploma que estabelece também as 

normas gerais aplicáveis à intervenção do Estado nas PPP. 



 

7| CONTRIBUTOS REFLEXIVOS PARA A SUPERAÇÃO DAS DISFUNÇÕES DO ORDENAMENTO, PLANEAMENTO E GESTÃO 

TERRITORIAL 

 

 

215 

autarquias, mas depois na sua especialidade, a sua atribuição efectiva ficará dependente da natureza 

da tarefa e da observância dos requisitos da eficácia e da economia.  

3. Melhor coordenação de políticas e governança 

Perante a constatação de que o quadro normativo do planeamento territorial é suficiente e 

adequado, o desenvolvimento de novas formas de governança deverá começar por abordar a 

descoordenação entre tutelas sectoriais e entre escalas de intervenção que ainda subsiste e que tem 

dificultado a emergência de novos comportamentos e o reforço da participação dos agentes. 

A coesão territorial exige um reajustamento da malha administrativa à actual organização 

territorial, com reflexos nos modelos de tomada de decisão. Assim, defendemos que a coesão 

territorial e o princípio de governança passa por formas de coesão institucional mais efectiva, isto é, 

um quadro institucional mais adequado para a intervenção. 

Para melhorar as políticas de governança é necessário fomentar a consistência das políticas, 

designadamente nos critérios de eficiência, equidade e sustentabilidade.  

O desenvolvimento de soluções inovadoras de governança é ainda mais importante no contexto 

de territórios carenciados para os quais a procura de parcerias e de investimentos privados são 

cruciais. Quanto à coordenação das políticas, parece ser um princípio de boas práticas que esta seja 

feita em primeiro lugar à escala da UE, permitindo um processo de articulação sequencial nos Estados 

membros e nas regiões e, neste campo, o papel de dinamização do Estado é fundamental. Em termos 

nacionais, a articulação de políticas deve ser feita nos PROT, possibilitando que os seus impactes se 

possam fazer sentir nas escalas inferiores. 

4. Implementar processos de gestão partilhada do território nos vários níveis da administração 

De molde a reforçar a capacidade efectiva de intervenção da administração territorial e a 

aumentar a qualidade e eficácia das políticas de ambiente, ordenamento e desenvolvimento territorial, 

urge implementar processos de partilha das atribuições e competências territoriais recorrendo:  

 À concertação entre departamentos e diversos níveis da administração estadual, e apelando à 

negociação e contratualização nos vários níveis;  

 Fomentando a participação de todas as entidades na formulação de políticas nacionais, 

garantindo a necessária sensibilidade e adequação à diversidade territorial existente;  

 Efectuando a coordenação intersectorial (entre entidades da Administração central e entre 

políticas sectoriais regionalizadas) nos domínios do planeamento e da gestão territorial;  

 Contratualizando com entidades sub-regionais a execução de medidas e subprogramas 

específicos (infra-estruturas e equipamentos colectivos, etc.) e a participação em planos 

intermunicipais de ordenamento do território. 

 A gestão partilhada do território deverá ser polarizada na relação das CCDR com os municípios e 

associações de municípios com clarificação das respectivas atribuições, competências e 

responsabilidades. De ressaltar o papel de coordenação das CCDR no que concerne à intervenção das 

entidades estaduais desconcentradas no território. No mesmo sentido, dever-se-á proceder à adaptação 

territorial dos serviços desconcentrados dos diversos Ministérios, de forma a adoptarem delimitações 
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geográficas comuns, igualmente sob o princípio das cinco regiões-plano, tendo em vista garantir uma 

matriz espacial coerente a partir das NUTS.85, 86 

5.Valorizar a gestão urbanística municipal 

Há que proceder a uma valorização da gestão urbanística municipal, definindo o urbanismo e a 

gestão urbanística como competência municipal fulcral, a realizar nos termos e condições constantes da 

legislação, dos PDM e dos regulamentos municipais. 

Uma gestão urbanística de qualidade e tecnicamente competente mostra-se essencial para a 

correcta aplicação dos instrumentos legais e regulamentares, de forma a potenciar a dinamização do 

sistema territorial, a sua eficiência, transparência e legalidade. 

Neste âmbito, considera-se fulcral desenvolver programas de formação dos quadros técnicos 

municipais integrados na gestão urbanística, estabelecer normas para a constituição das equipas 

técnicas dos planos, definindo as valências técnicas e o quadro de responsabilização dos membros das 

equipas. 

6.Investir na formação de quadros técnicos 

A formação dos quadros técnicos é uma medida essencial para capacitar a gestão urbanística e 

as estruturas administrativas que diariamente exercem competências de índole territorial. 

A ausência de formação técnica e profissional é frequentemente um factor gerador de decisões 

erróneas, procedimentos administrativos inválidos e do simples desconhecimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis, gerando um sistema ineficiente e deficientemente capacitado.  

Desta forma, a valorização dos recursos humanos e a formação dos quadros técnicos mostra-se 

essencial no âmbito da modernização e reforço da eficiência da administração territorial e da sua 

capacitação, de forma a fazer face aos constantes desafios. Neste âmbito, consideramos essencial o 

estabelecimento de protocolos de formação com Universidades e instituições de ensino, bem como 

com empresas e demais estruturas destinadas à formação autárquica visando a valorização dos 

quadros técnicos municipais.  

7. Promover a simplificação organizacional 

Há que proceder a uma redefinição das formas de inter-relação administrativa, que ao invés 

de se pautarem pela lógica do confronto e antagonismo, se deverão nortear pela ideia de 

concertação de interesses. 

                                                 
85 A Nomenclatura de Unidades Territoriais para fins Estatísticos, (NUTS, do Francês nomenclature d'unités territoriales statistiques), é 

um padrão geocódigo para referenciar as divisões administrativas de países, para fins estatísticos. O padrão foi desenvolvido pela 

União Europeia, e portanto, só abrange os Estados-Membros da UE em detalhe. As NUTS divisões, não necessariamente correspondem 

a divisões administrativas dentro do país. A NUTS Nomenclaturas de Unidades Territoriais para fins Estatísticos, compreende três níveis, 

contribui para o mecanismo de entrega de Fundos Estruturais e de Coesão na União Europeia. 

86 Dispõe o At. 1º do Decreto-Lei nº 244/2002, de 5 de Novembro que estabelece três níveis de Nomenclatura das Unidades 

Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) que os níveis I, II e III da Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) 

são fixados do seguinte modo: Nível I constituído por três unidades, correspondentes ao território do continente e de cada uma das 

Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira; Nível II constituído por sete unidades, das quais cinco no continente, e ainda os territórios 

das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira; Nível III constituído por 30 unidades, das quais 28 no continente, e 2 

correspondentes às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 
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A simplificação organizacional deve envolver a diminuição das entidades consideradas 

supérfluas no procedimento. No entanto, no domínio da gestão territorial, tal simplificação 

organizacional centrar-se-á fundamentalmente na promoção da concertação e coordenação de 

actuações entre as entidades existentes. Neste âmbito, é de ressaltar o papel privilegiado das CCDR 

enquanto organismos desconcentrados do Estado, que reúnem condições ideais para arbitrar 

tensões entre as entidades ligadas à prossecução de interesses supra-locais, entre estas e os 

municípios, buscando por via do consenso a obtenção de soluções aceites por todos eles. A 

presente medida de operacionalização implica a definição de estratégias de concertação entre 

as entidades, de forma a obter ganhos de eficiência nas decisões dos poderes públicos e 

abandonar definitivamente a ideia de que a sua acção no âmbito territorial é um entrave à 

actuação dos agentes económicos.  

8. Adaptar os novos procedimentos administrativos às TIC e criar novas estruturas técnicas 

Os novos procedimentos administrativos terão imperativamente de ser adaptados às inovadoras 

tecnologias de informação e comunicação, criando-se as necessárias infra-estruturas técnicas para tal 

desiderato. Neste âmbito de ressaltar o apelo conferido pela Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, que 

veio conferir uma nova dinâmica aos procedimentos administrativos no domínio do RJUE que 

passaram a ser tramitados numa plataforma digital, em que a entrega das peças se fará recorrendo a 

um programa específico, disponibilizando aos interessados, o acesso em tempo real ao processo 

administrativo, permitindo ganhos de celeridade , eficiência e transparência. No entanto, grande parte 

dos municípios possuem débeis estruturas técnicas no âmbito das TIC que não lhes permitem a 

integral consecução dos objectivos destes procedimentos informatizados. 

Efectivamente, a generalidade das autarquias não dispõe de informação que lhe permita sequer 

monitorizar a execução do seu PDM, não sendo capaz de quantificar variáveis básicas como a 

superfície do solo urbano do concelho, a superfície de solo programado urbanizado entre a entrada 

em vigor do PDM ou o nº de fogos licenciados em solo urbano e/ou em solo rural. 

Embora grande número das câmaras municipais afirme dispor de SIG e outras ferramentas 

informáticas de apoio à gestão, as dificuldades evidenciam que os SIG e as TIC apenas são utilizados, 

e de forma rudimentar, em apoio à gestão urbanística e não servem finalidades de gestão estratégica 

ou de monitorização das tendências de transformação do território municipal.87 

Pelo exposto há que colmatar tais deficiências criando estruturas técnicas adequadas à modernização 
dos procedimentos com recurso às TIC, nomeadamente programas de gestão documental, estruturas 
operativas de gestão processual e informatização de processos, e estender tais ferramentas e 
mecanismos a todos os procedimentos administrativos, de forma progressiva, em prol da celeridade e 
eficiência.  
9. Desenvolver o recurso aos instrumentos informais de planeamento 

Visa-se fomentar o recurso a mecanismos informais de planeamento como contratos de 

urbanização, protocolos a celebrar entre promotores e municípios, pelos quais aos particulares são 

cometidas funções de planeamento e são chamados a intervir neste domínio. 

                                                 
87 Dados retirados dos resultados do inquérito è execução dos PDM (DGOTDU, 2006-2007) 
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De destacar os contratos para planeamento ora renovados pelo Decreto-Lei nº 316/2007, pelo 

qual os particulares se associam à administração e executam eles mesmos o processo de 

planeamento. 

10. Criar estruturas de coordenação e concertação estratégica entre as entidades locais e o MAOTDR 

A implementação de uma política de simplificação, eficiência e credibilização do 

ordenamento do território e de modernização da administração territorial, baseada em novos 

objectivos e novas formas de actuação técnicas, políticas e administrativas exige a 

coordenação da aplicação de diversas medidas e a sua monitorização através dos órgãos e 

serviços do MAOTDR com competências na área do ordenamento do território: Gabinete do 

SEOTC, DGOTDU, CCDR. 

De outro prisma, a implementação de procedimentos direccionados para a redução do 

peso das decisões centralizadas depende da adopção de novas formas de relacionamento 

entre a administração central e local e da administração pública com os privados. 

Nesta óptica deverão ser constituídos núcleos de coordenação e concertação que 

permitam a articulação da execução das medidas de política e proporcionem espaço de 

intermediação com os demais intervenientes nos processos de planeamento e gestão territorial 

(departamentos da administração do estado, autarquias locais e privados), de forma a 

concertar posições e contratualizar soluções e procedimentos. 

Sugere-se nomeadamente, a criação de grupos de coordenação no MAOTDR, na 

DGOTDU, envolvendo as CCDR, grupos de concertação nas CCDR com as entidades da 

administração central e as autarquias locais, e também com o SEOT, o Director Geral do 

Ordenamento do Território e do desenvolvimento urbano, Presidentes das CCDR e outros 

especialistas. 

11. Implementar sistema de fiscalização territorial eficaz 

A fiscalização territorial, não só no âmbito da Administração local, mas igualmente no âmbito 

da Administração Central, mostra-se essencial para um sistema de gestão territorial eficiente, eficaz e 

operativo. Considera-se que há que reformular as estruturas fiscalizadoras no âmbito territorial. Em 

sede municipal considera-se benéfico criar uma estrutura própria de fiscalização no âmbito do 

ordenamento do território, distinta dos sistemas de fiscalização gerais, porquanto o cerne de actuação 

é totalmente distinto e mercê de uma actuação sectorial individualizada. Para tal, dever-se-á promover 

a formação técnica dos profissionais a integrar tais sectores de fiscalização territorial, de forma a 

garantir o perfeito e adequado conhecimento das normas e dos IGT em vigor em determinada área de 

actuação, possibilitando o reconhecimento das situações de desconformidade que exigem uma 

intervenção sancionatória municipal. Por outro lado, em termos da Administração Central, deverão ser 

reforçados os meios humanos e financeiros da IGAOT, e uma actuação mais presente e interventiva 

na fiscalização à Administração Local.  
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7.4.5 Medidas de Operacionalização CULTURAIS 

As medidas de operacionalização culturais propostas são as seguintes: 

1. Construção de uma visão estratégica e prospectiva do território 

A presente medida de operacionalização impõe profundas mudanças de atitude na forma como 

os portugueses encaram, projectam e transformam o território, preconizando em sua substituição uma 

renovada visão prospectiva e europeia do território, do seu planeamento e ocupação. Há que rever a 

forma como se encara o nosso território, há que olhar para este de uma forma prospectiva, 

antecipando tendências e oportunidades, e tendo consciência do mesmo enquanto elemento integrado 

num espaço e num todo mais amplo (o território europeu). Há que encarar o território como um pólo 

dinamizador das actividades que nele se pretendem instalar e não apenas como suporte das mesmas, 

conferindo-lhe uma visão integrada e estratégica.  

Neste domínio consideramos que há também que operar uma profunda revisão das relações 

com os ecossistemas ambientais. O desenvolvimento sustentável do território em termos ambientais, 

económicos, sociais e regionais no respeito pelos recursos e valores naturais, ecológicos, humanos e 

patrimoniais, tem de ser um dos domínios impreterivelmente a privilegiar nas políticas públicas. 

De ressaltar a necessidade de encarar, cada vez mais, o planeamento e a gestão do território 

em termos prospectivos e recorrendo às mais avançadas metodologias do planeamento estratégico. 

Numa sociedade complexa com mutações rápidas e face a um futuro incerto, o planeamento 

urbanístico funcionalista perde operacionalidade. Tal forma estratégica de conceber o planeamento 

territorial decorre antes de mais da visão que se reclama para o próprio território, que se reclama 

estratégica e prospectiva. 

2. Promoção da cultura cívica territorial 

Denotamos a ausência de uma cultura cívica valorizadora do ordenamento do território e 

baseada no conhecimento rigoroso dos problemas, na participação dos cidadãos e na capacitação 

técnica das instituições e dos agentes mais directamente envolvidos. 

Temos uma cultura territorial extremamente incipiente. Desvalorizamos o território. Concebemo-

lo unicamente como uma fonte de rendimento. Neste domínio, considera-se que há que promover e 

difundir uma nova cultura territorial, valorizando o território enquanto um bem comum e pertença de 

todos. Para tal, julga-se essencial a criação de um programa de acção, expresso num Plano de 

Valorização Territorial com carácter integrado, dispondo de um âmbito territorial local, estruturado 

pelos municípios aderentes, de forma a garantir a sua eficácia pelo empenhamento dos cidadãos, 

num projecto comum em que os resultados são mais visíveis. Tal programa de acção implicaria, para 

além da realização de actividades e projectos concretos de valorização territorial municipal, a 

realização de acções de formação gratuitas para os cidadãos, criação de associações com o objecto 

de promoção de iniciativas territoriais, criação de núcleos de debate e participação cívicos no domínio 

das questões territoriais, criação de projectos locais reclamando a participação dos cidadãos na 

dinamização e construção de melhorias territoriais no seu município, criação de estruturas junto das 

instituições educacionais que promovam iniciativas relacionadas com a preservação e zelo do 

território. Tal medida, pelo seu carácter transversal, terá de ser concretizada em estruturas diversas e 

envolver todas as faixas etárias populacionais, de forma a envolver o maior número possível de 
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cidadãos, e assim promover a formação e educação relativamente à cultura territorial e à valorização 

do território. 

3. Consciencialização da natureza comum do território e das suas implicações individuais na 

qualidade de vida dos cidadãos 

Decorrente do acima descrito, e conjugando as medidas de operacionalização supra- referidas, 

há que fomentar a consciencialização da natureza comum do território, como um bem que é pertença 

de todos, e que dessa forma detém implicações directas na qualidade de vida dos indivíduos. 

Sugerimos a criação de gabinetes locais que promovam acções de sensibilização destinadas a 

promover a consciencialização na necessidade de cuidar e valorizar o território, nas suas vertentes 

ambiental, social, cultural e urbana, encetando iniciativas e acções comuns tendentes a melhorar o 

ordenamento do território a nível local, de forma a criar e sedimentar a consciencialização de que este 

é um bem comum com consequências directas na qualidade de vida dos cidadãos. 

4. Fomento da criação de uma cidadania informada, exigente e pró-activa  

Através das medidas descritas em 2) e 3) visa-se precisamente o desenvolvimento de uma 

opinião pública consistente e de uma cidadania exigente e participativa nos processos de planeamento 

territorial e de salvaguarda ambiental. A chave para uma cidadania informada, pró-activa, interessada 

e exigente nas questões territoriais é a informação. De facto, constata-se que a grande parte dos 

indivíduos não possui preocupações com o território, seu ordenamento e meio ambiente, por 

simplesmente não se interessar e simultaneamente não deter qualquer informação sobre a dimensão 

do território e as acções e iniciativas territoriais encetadas pelo poder central e local. Dessa forma, há 

que conferir a adequada divulgação às iniciativas territoriais, promovendo a informação, a 

transparência, a auscultação da opinião pública, pois só com o conhecimento das questões territoriais 

poderão os cidadãos tornar-se progressivamente exigentes, participativos, efectuando sugestões, 

reclamações, intervindo e participando de forma pró-activa nos processos territoriais. Há pois que 

apostar na divulgação, informação e formação da opinião pública.  

5. Conter a tendência para a proliferação legislativa 

A proliferação legislativa sentida nos últimos tempos nos domínios do ordenamento do território 

e urbanismo, é algo de absurdo, e tem provocado consequências perniciosas do ponto de vista da 

segurança jurídica.  

A possibilidade de serem modificados os planos inquieta não só os proprietários como também 

os profissionais do sector imobiliário, dada a repercussão das opções de planeamento no âmbito da 

gestão urbanística e no funcionamento do mercado do solo para fins de edificação, pelo que este 

aspecto não pode ser descurado quando a Administração resolve alterar “ as regras do jogo” ( 

Miranda 2005). 

Há que analisar formas de simplificação normativa tendentes a conferir alguma estabilidade e 

perdurabilidade à legislação do ordenamento do território e planeamento territorial. 

O objectivo da estabilidade legislativa nesta sede, enfrenta diversas dificuldades, 

nomeadamente o facto de as normas de ordenamento do território e do urbanismo terem como 

característica a sua mobilidade, pois por um lado os problemas colocados por estes ramos do direito 
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evoluem com o tempo e para os solucionar os poderes públicos vêm-se obrigados a alterar 

frequentemente a disciplina jurídica aplicável.  

Por outro prisma, as normas dos planos destinam-se a orientar a evolução de um espaço 

durante determinado períodos de tempo, pelo que, pela sua própria natureza, estão destinadas a 

alterações frequentes.  

Segundo Miranda (2005) as várias entidades da administração investidas de poderes de 

planeamento estão sujeitas a renovação periódica, o que implica também a evolução do plano, já 

que as opções ideológicas subjacentes à sua elaboração podem alterar-se substancialmente com um 

novo elenco de titulares de órgãos da administração resultante de eleições. E este aspecto adquire um 

especial significado no que tange aos planos municipais, em face da renovação dos órgãos 

autárquicos de quatro em quatro anos. 

No entanto, a despeito da mutabilidade das normas do ordenamento do território, tem-se ido 

longe de mais na produção legislativa, de tal forma que o ritmo avassalador a que a legislação tem 

surgido provocou a descrença junto dos seus destinatários. 

 Este problema de contenção da produção legislativa foi tratado nesta sede de medidas de 

operacionalização culturais, no âmbito do eixo estratégico de actuação de inversão cultural profunda, 

porquanto se considera que a tendência para a excessiva regulamentação e proliferação legislativa é 

essencialmente um problema de mentalidade, cultural e de postura perante o ordenamento do 

território.  

Efectivamente, a perspectiva vigente é a de que os planos são milagres e panaceias miraculosas 

para solucionar os problemas territoriais. Então, se algo vai mal, há que alterar o regime legal ou 

regulamentar.  

Muitas vezes deparamo-nos com diplomas extensos e dotados de conteúdo imbricado, 

publicados à pressa, e da análise dos trabalhos preparatórios constatamos que os mesmos foram 

elaborados em tempo recorde.  

Tal acarreta muitas vezes a ausência de ponderação e reflexão sobre as soluções preconizadas 

e vertidas nas normas, o que origina muitas vezes a publicação de declarações de rectificação com 

espaço de um ou dois meses da publicação do diploma inicial. 

Importa assim, restaurar a confiança junto dos destinatários das normas do ordenamento do 

território e do urbanismo, contendo a tendência para a publicação apressada de nova legislação, em 

substituição procedendo a uma avaliação global da legislação em vigor, com vista à revogação de 

diplomas desactualizados, obsoletos ou desadequados, investindo na clarificação, simplificação e 

actualização de conceitos e normas, publicando documentos de fácil acesso e compreensão pelos 

utilizadores destinados a orientá-los na aplicação legislativa e regulamentar. 
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7.5 SÍNTESE  

A presente síntese, vertida no quadro 7.3, pretende sistematizar e estruturar os contributos 

supra-descritos, que se prendem com a definição de uma metodologia reflexiva tendente a superar as 

disfunções do planeamento territorial. 

Efectivamente, partindo do diagnóstico de três tipos de disfunções, foram elaborados 

concomitantemente três eixos estratégicos de actuação correspondentes ao tipo de disfunções 

apontadas. Tais eixos estratégicos de actuação são os vectores que norteiam as acções a desenvolver, 

desdobrando-se e traduzindo-se por sua vez, em medidas de operacionalização (acções concretas) 

tendentes a colmatar tais disfunções. 

 

Quadro 7.3 - Quadro síntese da metodologia proposta 

 

DIAGNÓSTICO 

 

EIXOS DE ACTUAÇÃO 

ESTRATÉGICOS 

 

MEDIDAS DE 

OPERACIONALIZAÇÃO 

 

CONCRETIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE 

OPERACIONALIZAÇÃO 

 

DISFUNÇÕES 

NORMATIVAS 

 

Conclusão e Execução 

do Edifício de 

Planeamento Territorial 

 

Medidas de 

operacionalização 

normativas 

 

1| Aprovar os PROT restantes 

2| Concluir os PDM de segunda 

geração 

3| Promover o cariz estratégico e a 

simplificação normativa dos IGT 

4| Garantir a articulação entre planos 

estratégicos e planos normativos e 

regulamentares  

5| Fomentar o recurso à concertação 

e contratualização 

6| Ajustar os IGT à participação 

7| Promover regime de monitorização 

e avaliação dos PMOT  

8| Definir novo regime solos e de 

fiscalidade urbanística 

9| Impulsionar o sistema de execução 

de planos 

DISFUNÇÕES 

INSTITUCIONAIS/ 

ORGANIZACIONAIS 

Modernização da 

Administração 

territorial do Estado 

Medidas de 

Operacionalização 

institucionais/ 

organizacionais 

1| Melhorar a capacidade de decisão 

e intervenção da administração 

pública na gestão do território  

2| Fomentar a descentralização de 

competências 

3| Melhor coordenação de políticas e 

governança 

4| Implementar processos de gestão 

partilhada do território nos vários 

níveis da administração  

5| Valorizar a gestão urbanística 

municipal 

6| Investir na formação de quadros 

técnicos  

7| Promover a simplificação 

organizacional 

8| Adaptar os novos procedimentos 

administrativos às TIC e criar novas 
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DIAGNÓSTICO 

 

EIXOS DE ACTUAÇÃO 

ESTRATÉGICOS 

 

MEDIDAS DE 

OPERACIONALIZAÇÃO 

 

CONCRETIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE 

OPERACIONALIZAÇÃO 

estruturas técnicas 

9| Desenvolver o recurso aos 

instrumentos informais de 

planeamento 

10| Criar estruturas de coordenação e 

concertação estratégica entre as 

entidades locais e o MAOTDR 

11| Implementar sistema de fiscalização 

territorial eficaz 

DISFUNÇÕES  

CULTURAIS 

Inversão cultural e 

comportamental 

profunda 

Medidas de 

Operacionalização  

Culturais 

1| Construção de uma visão 

estratégica e prospectiva do 

território 

2| Promoção da cultura cívica 

territorial 

3| Consciencialização da natureza 

comum do território e das suas 

implicações individuais na 

qualidade de vida dos cidadãos 

4| Fomento da criação de uma 

cidadania informada exigente e 

pró-activa  

5| Conter a tendência para a 

proliferação legislativa 

 

7.6 CONCLUSÃO REFLEXIVA 

O percurso para atingir um planeamento territorial coerente, integrado e sustentando será um 

longo caminho a percorrer, marcado por necessárias e espinhosas dificuldades. Considera-se que 

com toda a evolução registada neste domínio, se começa agora a percorrer tal caminho, em busca de 

soluções ágeis, expeditas e eficazes, e formas de gestão do território mais estratégicas e aptas a 

solucionar os problemas que a realidade territorial diariamente reclama. 

As presentes reflexões e medidas de operacionalização sugeridas constituem sugestões e 

recomendações, umas tendentes a limar algumas arestas do sistema, outras a propor alterações e 

mudanças do mesmo, que se espera que detenham alguma utilidade. 

A adopção das medidas propostas envolverá necessariamente um esforço conjunto e actuação 

concertada das várias entidades intervenientes na gestão territorial, e a colaboração entre as várias 

esferas decisórias. Nessa conformidade, será fundamental a intensificação das relações entre Estado e 

autarquias locais. Atento o facto de as medidas de operacionalização propostas envolverem 

diversas formas de actuação, desde procedimentos legislativos, normativos, ou administrativos 

até operações materiais de criação e reorganização de estruturas e serviços, sugerimos que 

tais actuações sejam sempre norteadas pelos princípios da descentralização e desconcentração 

administrativas, desburocratização e eficiência. 
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8| CONCLUSÃO 

No mundo globalizado em que vivemos actualmente, detentor de dinâmicas territoriais 

em incessante evolução, caracterizadas pelo aumento progressivo das áreas urbanas, pela 

acentuada evolução tecnológica, dos transportes e das comunicações e pela 

internacionalização das relações económicas e sociais, o território assume-se como uma 

realidade em constante mutação e desenvolvimento. 

O desiderato de alcançar um território correctamente ordenado, apto a desempenhar 

todas as funções que lhe são inerentes e a valorizar as suas potencialidades, gera um contexto 

de exigência de respostas céleres e eficazes aos constantes desafios e influencia as perspectivas 

sobre o ordenamento do território, ressaltando a necessidade premente de desenvolver uma 

resposta estratégica através de instrumentos de planeamento inovadores. 

Assume-se como inegável que a contínua mudança e evolução do panorama territorial, 

tem vindo a colocar novas interrogações e reptos às instituições e entidades que gerem o 

território e aos próprios instrumentos de planeamento territorial. 

Actualmente, as instituições intervenientes no ordenamento e planeamento territorial e que 

efectivam a gestão do território, enfrentam desafios progressivamente exigentes para os quais 

têm que estar preparadas e apetrechadas, de molde a fazer face a uma organização mais 

coerente, e globalizada, e a evitar perdas consecutivas de competitividade e bloqueios ao 

desenvolvimento territorial. 

Por sua vez, os instrumentos de planeamento e gestão territorial têm revelado uma 

incapacidade crónica de prover respostas céleres e idóneas às problemáticas existentes no 

ordenamento do território. Urge implementar transformações globais no sistema de 

ordenamento do território, de molde a granjear-lhe capacidade de solucionar os problemas e 

desafios diários que se lhe apresentam. 

Do ponto de vista conceptual e metodológico, os conceitos e abordagens subjacentes ao 

ordenamento e planeamento territorial sofreram alterações substanciais nas últimas décadas. 

A perspectiva tradicional do planeamento e ordenamento do território tendia a associá-

los ao recurso a mecanismos rígidos e regulamentares e à enunciação de abordagens 

sectoriais. 

A complexidade progressivamente maior dos fenómenos sociais e a rápida aceleração da 

mudança no território, revelaram a inadequação permanente dessas abordagens conceptuais 

tradicionais e dos seus instrumentos próprios, para a previsão das novas necessidades e 

prioridades num lapso temporal apropriado. 

De facto, o planeamento territorial tradicional revelou-se exclusivamente orientado para 

definição de regras rígidas de intervenção no território, balizadas por critérios estáticos, 

reactivos e essencialmente proibitivos, limitando-se a definir a previsão do crescimento, a 

protecção dos recursos naturais e das zonas rurais e a coordenação das infra-estruturas 

básicas, utilizando para planear a utilização do solo, instrumentos inflexíveis e não moldáveis à 

realidade.  
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Estes instrumentos regulamentares, baseavam-se numa lógica redutora, assente em 

definições de zonamento, e regras de uso do solo excessivamente rígidas, prescritivas e 

apoiadas no desenho urbano com uma componente fortemente reguladora, não detendo 

capacidade de maleabilidade e flexibilidade intrínseca para um rápido ajuste às mudanças do 

território. Nessa conformidade, apenas se mostraram eficazes no estabelecimento de regras 

básicas para a construção e a transformação do território, mas em contraposição revelaram-se 

despidos de efectividade prática, e como tal, incapazes de orientar o desenvolvimento dos 

territórios de forma integrada, sustentada e coerente, e de resolver os problemas associados às 

dinâmicas territoriais. 

Foi assim como resposta à incapacidade dos sistemas de planeamento tradicional de 

solucionarem os problemas e desafios das dinâmicas territoriais, que surgiu uma nova atitude 

face ao planeamento territorial, marcada pela vontade de desenvolver uma abordagem mais 

pró-activa, estratégica, positiva, centrada no próprio procedimento e não num resultado 

corporizado num plano regulamentar rígido, mas orientada para a definição de metas a 

atingir. 

O planeamento territorial estratégico configura-se como um excelente motor para 

superar as novas exigências e desafios solicitados. Ao induzir uma nova filosofia de actuação, 

o planeamento estratégico alicerça-se em dois grandes pilares: por um lado, na lógica de um 

«plano-acção», ao adoptar um contínuo processo de monitorização e de avaliação da 

evolução, tendente a descodificar, permanentemente, as incertezas e as mudanças que se 

operam nos territórios. Por outro, para assegurar um diagnóstico efectivo e a mobilização da 

sociedade civil, à luz de uma maior democraticidade, o planeamento estratégico apela à 

participação dos actores públicos e privados em todo o processo, garantindo um 

aproveitamento mais eficaz das oportunidades diagnosticadas, mediante a celebração de 

contratos e de parcerias. De facto, na actual conjuntura, não é expectável que, para assegurar 

um crescimento sustentado, os agentes locais que interagem e contribuem para o 

desenvolvimento territorial, continuem arredados do processo de planeamento, enquanto 

figuras activas e mobilizadoras. 

Para além de abordar questões básicas, como a regulamentação da utilização do solo, e 

agregar políticas sectoriais como as relativas à habitação, aos transportes, à actividade 

empresarial, ou outras infra-estruturas, a nova abordagem postulada pelo planeamento 

estratégico é igualmente concebida como um processo de definir os meios e acções mais 

eficientes para a execução e realização de metas estratégicas. Nesta concepção, o plano é 

encarado como um verdadeiro “projecto de cidade ou região,” uma expressão democrática 

daquilo que um território deve ser e um quadro de referência para a acção colectiva. 

O surgimento deste novo tipo de modelo de planeamento estratégico, alargou o 

conceito de ordenamento do território e o debate a seu respeito. Levou a Administração Local 

a superar a sua limitação ao papel tradicional de mera prestadora de serviços à população 

local, expressando preocupações de maior alcance e visando objectivos mais ambiciosos em 

termos de desenvolvimento económico e social. 

Por outro lado, este modelo salientou o valor da concertação social, valorizando os 

actores sociais e a relevância fulcral dos processos de participação, enquanto mecanismos de 

envolver as populações nas decisões territoriais, procedendo simultaneamente à sua 

legitimação. A capacidade de um território para progredir resulta, em grande medida, do 
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empenho e da identificação dos agentes sociais com os objectivos propostos pelas esferas 

decisórias, e da sua capacidade económica e organizativa para gerir eficientemente projectos 

prioritários. 

Nesta conformidade, dá-se a renovação da abordagem tradicional ao ordenamento do 

território: 

 O plano é concebido como um instrumento ligado à intervenção num dado território e, 

consequentemente, deve ser entendido não só como um instrumento legal ou um plano 

de investimento público, mas também como uma ferramenta operacional e programática 

para o desenvolvimento de estratégias e políticas estatais, bem como de estratégias de 

investimento privado e iniciativas locais. 

 As entidades intervenientes no planeamento e gestão territorial devem desempenhar um 

papel dinâmico tanto na concepção como na execução do plano. 

 A cooperação horizontal entre cidades e regiões adquire um papel proeminente no 

âmbito de um novo ordenamento do território, à medida que as dependências verticais e 

hierárquicas entre territórios se tornam menos rígidas no contexto da globalização. 

Por sua vez, o conceito de sustentabilidade assume-se como fundamental para o 

ordenamento do território, uma vez que procede à integração de considerações sociais e 

ambientais nas considerações económicas e incorpora objectivos a longo prazo para o 

território. 

Considera-se assim, que o ordenamento do território se encontra estreitamente ligado ao 

conceito de planeamento estratégico, tanto nos seus objectivos a médio e a longo prazo como 

na ampla parceria de actores locais e na coordenação das iniciativas envolvida. 

Neste contexto, a presente dissertação pretendeu realizar uma análise crítica do 

ordenamento do território português, lançando a reflexão sobre os principais problemas 

existentes no âmbito do sistema de planeamento territorial português, realizando uma análise 

das recentes alterações legislativas e mudanças de perspectiva ocorridas, e face a estas ao que 

ainda remanesce por concretizar, de molde a dinamizar o planeamento e a gestão territorial 

portuguesa. Pretendeu-se apresentar igualmente determinados contributos para a reformulação 

do sistema, de molde a corrigir as problemáticas, deficiências e disfunções que lhe foram 

diagnosticadas. 

A análise crítica ora realizada ao sistema de planeamento territorial português, teve por 

base, do ponto de vista da fundamentação científica, a intensa investigação e pesquisa 

bibliográfica realizada na presente dissertação, e do ponto de vista pragmático o 

conhecimento derivado do contacto pessoal com tais temáticas por parte da autora, em virtude 

do exercício da sua actividade profissional. 

A análise critica efectuada visou essencialmente elencar, sistematizar e definir quais os 

tipos essenciais de deficiências que se denotam no sistema de planeamento territorial 

português, classificando-as depois em três núcleos essenciais de disfunções, segundo uma 

metodologia e um sistema de avaliação especificamente criados para o efeito. 

De tal análise crítica, resultou então a definição, classificação, e enquadramento 

objectivo de três tipos fundamentais de disfunções que, no entender da autora, consti tuem as 

principais causas de ineficiência do sistema de planeamento territorial actual. 
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Na sequência das disfunções diagnosticadas, foi realizada uma breve panorâmica sobre 

a mais recente evolução legislativa no domínio da reformulação do regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial, e demais diplomas publicados no decurso do ano de 2009, 

que visam reformular o sistema de planeamento territorial. 

No domínio da presente dissertação, e face aos novos instrumentos legislativos, que 

conferem maior relevância às directrizes do planeamento estratégico, e preconizam uma 

reformulação do sistema de planeamento territorial, cabe reflectir sobre uma questão 

essencial: o que resta fazer no domínio do ordenamento e planeamento do território de forma 

a obtermos um sistema mais coerente, integrado e eficaz? 

É à presente questão que pretendemos dar resposta com a presente dissertação 

enunciando diversos contributos reflexivos tendentes a colmatar as disfunções existentes no 

sistema de planeamento territorial. 

Tais contributos enunciados, pretendem assumir uma função reflexiva de todo o percurso 

evolutivo e de aprendizagem percorrida na dissertação. Nesse âmbito, foi definida uma 

metodologia tendente à enunciação de medidas concretas direccionadas para a superação 

das disfunções do sistema de planeamento. 

Tal metodologia baseia-se na definição de eixos estratégicos de actuação e em medidas 

de operacionalização prática a concretizar no seio do sistema de planeamento e gestão 

territorial português.  

Os eixos estratégicos de actuação constituem a parte teleológica dos contributos 

postulados, e traduzir-se-ão em medidas de operacionalização, que se prendem com as 

medidas de referência práticas, concretas e operativas que visam concretizar o eixo de 

actuação estratégico respectivo e introduzir as mudanças necessárias no sistema de 

planeamento territorial. 

Tais medidas de operacionalização foram equacionadas e definidas tendo em conta a 

actual situação no sistema de ordenamento e gestão territorial, atenta a reforma sofrida por 

este e perpetrada pelo Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro, que procedeu à 

alteração do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, bem como aos demais 

diplomas incidentes sobre a matéria publicados ulteriormente. 

 

As medidas de operacionalização propostas foram equacionadas atendendo ao que, 

ainda remanesce por fazer após as modificações legislativas sofridas, no intuito de dinamizar e 

tornar mais coerente o sistema de gestão territorial, de forma a dar cabal cumprimento às 

directrizes postuladas pelo diploma supra-identificado, e assim permitir a integral consecução 

dos objectivos de reforço da eficiência dos mecanismos de gestão territorial visados pelo 

mesmo. 

Os eixos estratégicos de actuação consistem em traves mestras de actuação, ou 

objectivos-charneira, que visam direccionar, orientar e nortear todas as acções expressas nas 

medidas de operacionalização, de forma a ultrapassar os desfasamentos entre o planeamento 

e os seus resultados práticos. Tais objectivos cimeiros expressos nos eixos estratégicos de 

actuação, identificam-se com os temas e as áreas de intervenção susceptíveis de serem tidos 

como estratégicos para a dinamização, reforço da eficiência e superação das disfunções 

apontadas ao planeamento e gestão territoriais. Esses objectivos estratégicos e os temas e as 

áreas de intervenção considerados relevantes deverão assim estruturar as medidas de 

operacionalização subsequentemente adoptadas. 
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Por sua vez, as medidas de operacionalização consistem em acções práticas, objectivas e 

de cariz operativo, tendentes a permitir a integral consecução do eixo estratégico de actuação 

a que se encontram adstritas. 

Tais medidas de operacionalização foram definidas, por serem consideradas prioritárias 

para a cabal aplicação do regime normativo e respectivas directrizes do Decreto-Lei nº 

316/2007, e do sistema de gestão territorial como um todo, de molde a permitir o reforço da 

sua eficiência, dinamização, estruturação, equidade e modernização. 

Traduzem-se em acções concretas e encontram-se repartidas por três âmbitos, em 

obediência ao diagnóstico das disfunções e ao concomitante eixo estratégico de actuação. 

Os presentes contributos reflexivos, que constituem, a par com a análise crítica do 

sistema de planeamento territorial português e das suas disfunções, uma das finalidades 

primordiais da presente dissertação, visam solucionar os principais problemas sentidos no 

planeamento territorial, de forma a dar resposta às exigências de um ordenamento e 

planeamento territorial coerente e sustentado, assente no princípio da gestão partilhada do 

território. 

 

Contributos e Recomendações 

 

No âmbito da presente dissertação, o estudo, análise e reflexão sobre as temáticas 

relacionadas com o ordenamento, o planeamento e a gestão territorial permitiu uma visão 

abrangente e alargada de conteúdos, e habilitou a efectuar uma análise crítica de índole 

pragmática dos principais problemas existentes no seu seio, referenciados ao contexto 

português. Atendendo à transversalidade do tema, e as áreas com ele relacionadas, constituiu 

árdua tarefa proceder à definição do âmago principal das problemáticas e insuficiências 

dominantes no contexto territorial. 

 

Visou-se essencialmente que o diagnóstico das problemáticas, deficiências e disfunções 

efectuado, bem como a definição de medidas tendentes à sua superação, pudesse constituir 

um manancial de boas práticas de planeamento do território, a ser tido em conta pelas 

entidades intervenientes na gestão territorial, nomeadamente Administração Pública e CCDR.  

 

No âmbito das acções, medidas e sugestões propostas nos contributos, pretendeu-se 

igualmente definir directrizes e soluções às quais seja conferida consagração legal e que sejam 

igualmente adoptadas como forma de correcção das disfunções existentes.  

 

No domínio operativo, pretende-se que as considerações tecidas prestem significativo 

contributo e relevância para a aplicação das normas à realidade territorial, e para a 

simplificação, eficiência e reforço do sistema de planeamento e superação das suas 

fragilidades. 

 

No entanto, o ciclo evolutivo incessante da dinâmica territorial e as constantes 

metamorfoses a que o território se encontra sujeito, bem como a proliferação legislativa neste 

domínio, implicarão uma análise contínua da adequação e adaptação das medidas propostas 

a tais factores, de forma a manterem a sua actualidade e pertinência. 

 

Será também necessário como condição de aplicabilidade das medidas propostas, 

encetar uma nova metodologia de intervenção administrativa pública e de governação. 
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Assume-se como essencial ultrapassar os défices de articulação e de cooperação entre os 

poderes públicos, intervenientes no território, entre estes e os agentes privados, em obediência 

a uma estratégia de modernização e eficiência da gestão do território. Só assim será possível 

colmatar as fragilidades do sistema. 

 

Essencial também à plena operatividade das medidas propostas é a constituição de 

estruturas que promovam a cooperação e a concertação, que realizem os investimentos 

necessários e que procedam a uma monitorização e avaliação da evolução territorial.  

 

Neste contexto, considera-se que o exercício do planeamento estratégico deverá surgir 

como um auxiliar poderoso e fulcral, para uma intervenção inspirada nos princípios da 

subsidiariedade e de complementaridade.  

 

Mostra-se também relevante, o fomento da criação de entidades descentralizadas no 

âmbito do associativismo intermunicipal e de figuras de planeamento supra-muncipal, que 

obriguem a uma coordenação estratégica de actuações e ao entrosamento coerente de metas 

cometidas aos territórios, enquanto partes de um conjunto mais amplo. 

 

O localismo municipal e a visão municipalizada dos problemas têm que ser superados 

em nome do desenvolvimento do território, de forma a alcançar-se se uma visão do mesmo 

integrada num todo mais amplo, permitindo alargar horizontes de actuação.  

Mostra-se também imprescindível articular as estratégias vertidas nos contributos 

enunciados com as directrizes definidas pelo PNPOT, enquanto instrumento cimeiro de 

definição das estratégias e políticas para o território nacional. 

 

Por último, mas não menos importante, todas as considerações até aqui enunciadas 

serão necessariamente potenciadas pelo papel das instituições que gerem o território, 

competindo a estas a definição de políticas interventivas e dinamizadoras do território, assentes 

na óptica da descentralização, desburocratização, eficiência, concertação, contratualização e 

participação, em busca de uma melhor governança. 

 

Existem ainda inúmeras questões dentro da presente temática que exigem estudo e 

reflexão mais demorada, de forma a fornecer respostas eficazes aos problemas que 

diariamente se suscitam e envolvem o território e respectivas dinâmicas.  

 

A presente dissertação pretende apenas fornecer um contributo ao início deste percurso, 

em busca de um sistema de planeamento territorial mais moderno e eficiente, coerente e 

sustentável, idóneo a lidar com contextos de mudança e a solucionar de forma efectiva os 

problemas do território.  
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ANEXO 1- DIAGRAMA DO PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS ESPECIAIS 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PEOT) 
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ANEXO 2 - DIAGRAMA DO PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS REGIONAIS 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PROT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

 

 

244 

 



 

ANEXOS 

 

 

245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 - DIAGRAMA DO PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS INTERMUNICIPAIS 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PIOT) 
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ANEXO 4 -  DIAGRAMA DO PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO DE PLANOS 

DIRECTORES MUNICIPAIS (PDM) 
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ANEXO 5 - DIAGRAMA DO PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DE PLANOS DIRECTORES 

MUNICIPAIS (PDM) 
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ANEXO 6 - DIAGRAMA DO PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 

URBANIZAÇÃO E PLANOS DE PORMENOR (PU E PP) 

 

 


