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1. Do Plano Geral 
de Urbanização ao Plano 
Director Municipal

Em Portugal, o ordenamento do território à
escala municipal é apenas consagrado em 19771,
no seguimento da promulgação da Lei nº 79/77,

de 25 de Outubro, na qual, em consonância
com o espírito da «Revolução de Abril», são
largamente ampliadas as atribuições e compe-
tências das autarquias locais em matéria do
desenvolvimento social, económico e ambien-
tal dos respectivos territórios. Em concreto, a
nova Lei de 1977, confere às assembleias
municipais competências para «deliberar
sobre o Plano Director do Município e, se
necessário, ordenar a sua elaboração» (artigo
48, nº 1, alínea i).

Até então, o ordenamento local concreti-
zava-se apenas através da figura «Plano Geral
de Urbanização» (PGU)2, instituída em 1934
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1 Mas, é de notar, que a ideia de elaborar planos
à escala concelhia remonta, pelo menos, às décadas
de sessenta e setenta. Cite-se, sobretudo, o Decreto-
-Lei nº 560/71, de 17 de Dezembro, o qual, ainda que
focalizado na figura de Plano Geral de Urbanização,
deixa em aberto a possibilidade de estes, para além de
terem de ser elaborados para as sedes de concelho e
outras povoações importantes, também o pode-
rem ser para «áreas territoriais em que a estrutura
urbana justifique planos de conjunto abrangendo
vários centros urbanos e zonas rurais intermédias ou
envolventes» (alínea c, do artigo 2ª do DL nº 560/71).
Dois anos mais tarde, como releva Fernando Gonçal-
ves (1979), seria o então Secretário de Estado do
Urbanismo e Habitação, Nogueira de Brito, por oca-
sião do 2º Congresso da Acção Nacional Popular, a
sublinhar a necessidade de «completar os planos
gerais respeitantes às sedes de concelho com verda-
deiros planos de ordenamento concelhio, de modo 
a racionalizar a localização dos principais equipa

mentos públicos ou de interesse geral e traçado da
respectiva rede rodoviária. Trata-se, fundamental-
mente, de fazer face à necessidade de impedir a ocu-
pação anárquica do espaço rural, preservando valo-
res naturais da maior importância para a comuni-
dade». Um bom exemplo dos planos de carácter con-
celhio elaborados antes da legislação de 1982 é o
«Plano de Estruturação Urbanística do Concelho de
Oliveira do Bairro».

2 Criado pelo Decreto-Lei nº 24 802, de 21 de
Outubro de 1934, pondo assim termo à figura de
«Plano Geral de Melhoramentos» (PGM), surgida em
1864 por iniciativa do também Ministro das Obras
Públicas João Crisóstomo. Dez anos depois, em
1944, com o intuito de imprimir maior dinâmica 
ao processo de elaboração de PGU, foi publicado o 



pelo engenheiro Duarte Pacheco, à data Minis-
tro das Obras Públicas. Como sublinha Sérgio
Barroso (2006), «Considerava o Governo que
as câmaras solicitavam apoio para importan-
tes obras de urbanização, que nem sempre
eram delineadas com os melhores critérios, a
mais justa consideração das condições locais
e das necessidades futuras, nem segundo as
melhores regras de higiene e da convivência
das aglomerações urbanas. Este facto resul-
tava da falta de recursos técnicos especializa-
dos e da inexistência de princípios gerais em
matéria de urbanização, capazes de orientar
as autarquias». Os PGU deveriam incidir sobre
as áreas edificadas, as zonas intersticiais a urba-
nizar, as áreas de expansão urbana e as vias de
comunicação da rede primária, secundária e de
ligação a áreas turísticas e de lazer, localizadas
nos seguintes aglomerados: i) sedes de conce-
lho; ii) outras localidades com mais de 2.500
habitantes que, entre dois recenseamentos ofi-
ciais consecutivos, acusassem um aumento
populacional superior a 10%; e, iii) centros
urbanos ou zonas de interesse turístico, recrea-
tivo, climático, terapêutico, histórico ou artís-
tico, designados pelo Governo3.

A regulamentação da Lei 79/77 surgiria
cinco anos mais tarde com o Decreto-Lei nº
208/82, de 26 de Maio, no qual se precisa que
«o Plano Director Municipal DEFINE AS METAS
A ALCANÇAR PELO MUNICÍPIO NOS DOMÍNIOS DO
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL NAS

SUAS RELAÇÕES COM O ORDENAMENTO DO TER-
RITÓRIO E é um instrumento de planeamento
de ocupação, uso e transformação do território
do município pelas diferentes componentes
sectoriais da actividade nele desenvolvida e
um instrumento de programação das realiza-
ções e investimentos municipais que, respei-
tando as normas urbanísticas existentes, cons-
tituirá um meio de coordenação dos programas
municipais com os projectos de incidência
local dos departamentos da administração cen-
tral e regional, articulando-se com os planos
ou estudos de carácter nacional e regional».
Especificamente, ficou estabelecido que cons-
tituiriam disposições obrigatórias do PDM, as
seguintes: a) A política municipal de ordena-
mento; b) A organização hierárquica de redes 
e sistemas fundamentais; c) O zonamento do
território municipal; d) A programação da
administração urbanística; e) A regulamenta-
ção da prática urbanística; f) O plano de finan-
ciamento4.

Ainda em 1982, seria promulgada a Porta-
ria n.°989/82, de 21 de Outubro, onde se expli-
citam os conteúdos técnicos dos PDM,
impondo um modelo único para todo o país.
Uma das peças fundamentais seria a Carta de
Zonamento do Território Municipal, na qual se
consagrariam os diversos tipos de espaços: a)
Áreas ou corredores destinados às redes e sis-
temas de comunicação e de saneamento básico;
b) Áreas destinadas a fins agrícolas, florestais
e indústrias extractivas; c) Delimitação dos
aglomerados existentes e das suas áreas de
expansão e das zonas industriais, que serão
objecto de estudos para a elaboração de planos
gerais de urbanização; d) Delimitação de
zonas ou parques industriais fora dos aglome-
rados; e) Criação de novos aglomerados urba-
nos; f) Delimitação de áreas de recuperação de
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Decreto-Lei nº. 33921, de 5 de Setembro, no qual se
reúne e melhora a legislação relacionada com os
levantamentos topográficos e os planos de urbanização.

3 Muito provavelmente, como sublinha Sérgio
Barroso (2006), Duarte Pacheco inspirou-se na urba-
nística francesa, mormente na chamada «Lei Cordu-
net» que introduzira a obrigação de todas as comunas
com mais de 10.000 habitantes se dotarem de um
plano urbanístico. Relembre-se que desde 1933 tra-
balhava em Portugal um dos mais proeminentes urba-
nistas da época, o francês Donat-Alfred Agache, que
Duarte Pacheco contratara para elaborar o Plano de
Urbanização da Costa do Sol (PUCS).

4 Este último, abrangendo os sectores público e
privado, deveria incluir uma estimativa do custo de
todas as operações previstas no programa de realiza-
ções a curto e médio prazos.



loteamentos clandestinos, que serão objecto 
de plano geral de urbanização; g) Zonas de
protecção a valores do património histórico,
cultural e artístico; h) Áreas de conservação 
da natureza e de protecção da paisagem; i)
Áreas afectas a recursos hídricos e hidrogeoló-
gicos; j) Áreas sujeitas a servidões adminis-
trativas; k) Áreas rurais degradadas a recupe-
rar; l) Áreas rurais não especificamente clas-
sificadas.

Contudo, até ao finais da década de
oitenta, somente quatro PDM tinham sido
aprovados e ratificados: Évora (1985), Oli-
veira do Bairro (1986), Mora (1987) e Ponte
de Sôr (1989). Em elaboração estavam apenas
118 PDM (39% do total dos concelhos do
país).

Efectivamente, face à complexidade da
legislação produzida e à elevada ambição
colocada nos conteúdos técnicos dos PDM, a
generalidade das câmaras municipais, que
reconhecidamente apresentavam escassez de
recursos técnicos e uma deficiente prática de
gestão territorial e urbanística, encontraram
muitas dificuldades no lançamento e elabora-
ção dos respectivos planos. Acresce que, à
época, a informação de base necessária aos
processos de elaboração dos PDM (estatística,
cartográfica e cadastral) era particularmente
limitada e que muitas equipas de consultores a
quem foi confiada a elaboração de tais planos
não tinham experiência e/ou competência téc-
nica e científica adequada para os levar a bom
termo em tempo útil.

Em resposta a tais problemas, o XI Governo
Constitucional faz publicar um novo regime
jurídico dos planos municipais de ordena-
mento do território, o Decreto-lei nº 69/90, de
2 de Março. O novo diploma, além de estabe-
lecer uma trilogia de planos de ordenamento
ao nível municipal/local – Plano Director
Municipal, Plano de Urbanização e Plano de
Pormenor, procura imprimir uma nova dinâ-
mica de elaboração dos PDM, numa época em
que o contexto político e económico do país

era pautado pelas regras de inserção na Comu-
nidade Económica Europeia. No Preâmbulo
do decreto-lei lê-se que urge proceder à revi-
são da legislação pertinente «de forma que ela
constitua um todo coerente e claro, liberte, o
mais possível, de subjectivismos a elaboração,
apreciação e aprovação dos planos, garanta
às populações a devida consideração dos seus
anseios e vontades e ao Governo a sua 
adequação ao interesse nacional e constitua
ainda, para o município, um enquadramento
correcto para a sua estratégia de desenvolvi-
mento. Por outras palavras, uma figura de
plano de ocupação do solo deve garantir a
participação das populações, consubstanciar
as políticas aprovadas, dispor de mecanismos
simplificados de ajustamento à evolução das
situações, ser um instrumento cujo conteúdo
técnico corresponda ao que é efectivamente
necessário para assegurar seriedade às pro-
postas que formula e, finalmente, articular-
-se com as demais figuras de plano da mesma
natureza».

Em conformidade, o novo diploma confere
maior celeridade à aprovação dos planos,
reduzindo prazos de consulta, parecer e deci-
são5 e, ao mesmo tempo, precisa os objectivos
e conteúdos do PDM, o qual «deve estabelecer
uma estrutura especial para o território do
município, a classificação dos solos, os perí-
metros urbanos e os indicadores urbanísticos,
tendo em conta os objectivos de desenvolvi-
mento, a distribuição racional das activida-
des económicas, as carências habitacionais,
os equipamentos, as redes de transportes e de
comunicações e as infra-estruturas». Como
elementos fundamentais o plano passou a
materializar-se, basicamente, num Regula-
mento e em duas plantas de síntese: i) Planta
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5 A este respeito, uma das novidades do novo
regime legislativo foi a definição de prazos para a
emissão de pareceres a todas as entidades envolvi-
das no processo de elaboração e aprovação dos PDM, 
findos os quais se assumia o deferimento tácito.



de Ordenamento, na qual se delimitam classes
de espaços, em função do uso dominante, e se
estabelecem unidades operativas de planea-
mento e gestão; ii) Planta de Condicionantes,
assinalando, nomeadamente os relativos a ins-
talações das forças armadas e das forças e ser-
viços de segurança e as servidões adminis-
trativas e restrições de utilidade pública,
incluindo as decorrentes das definições da
Reserva Agrícola Nacional (RAN) e da
Reserva Ecológica Nacional (REN)6, as áreas
submetidas ao regime florestal, as áreas de
protecção a imóveis classificados e as áreas
integradas no domínio público hídrico7. O
Plano de Financiamento que a legislação 
de 1982 consagrara (mas que, na realidade, 
poucos municípios levaram à prática), passou
a abranger somente os investimentos públicos
municipais e, ainda assim, com carácter facul-
tativo.

Em finais da década de noventa, estavam
já ratificados 277 PDM, donde se conclui que
o primeiro grande ciclo de cobertura do país
com instrumentos de ordenamento territorial à

escala municipal, o dos chamados «PDM de 1ª
Geração»8 estava prestes a concluir-se. 

Do balanço que técnicos e responsáveis
políticos têm feito a esta 1ª geração de PDM
fica a ideia generalizada que muitos destes ins-
trumentos revelaram graves deficiências téc-
nicas e científicas, ou resultaram desde logo
desactualizados e ultrapassados devido às
limitações da informação e à grande morosi-
dade da sua elaboração. Por outro lado, a
esmagadora maioria dos planos reflecte uma
preponderância de abordagem urbanística tra-
dicional, onde se subalternizou a abordagem
estratégica e o planeamento de recursos natu-
rais, pese embora a exigência de demarcação
da REN e da RAN. É também sabido que
quase todos os planos revelaram um grande
déficie de participação e não consideraram
mecanismos de monitorização e avaliação.
Como Jorge Carvalho (2003) sublinha «o con-
texto da sua realização não foi, obviamente, 
o melhor: os municípios foram muito mais 
obrigados que motivados, a Administração
Central revelou-se impreparada para acom-
panhar o processo; os técnicos autores dos
planos não tinham, muitas vezes, a necessária
formação; a participação quase se resumiu às
pressões de alguns interesses fundiários mais
atentos».

Por sua vez, Maria José Abrunhosa (1995)
releva o «calvário» da aprovação da REN e da
RAN, «presa de infindáveis indefinições e
mudanças de rumo por parte das entidades
responsáveis pela sua elaboração». A autora, a
título de exemplo, relembra os casos de elabo-
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6 A RAN e a REN constituíam áreas classificadas
que foram instituídas, respectivamente, em 1982
(Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de Novembro) e 1983
(Decreto-lei nº 321/83, de 5 de Julho), sendo feita a
sua demarcação quando do processo de elaboração de
cada PDM.

7 Para além destes elementos fundamentais, os
PDM, sem prejuízo de quaisquer outros elementos
julgados de interesse, deveriam conter ainda como
Elementos Complementares: a) Relatório, que men-
ciona as principais medidas, indicações e disposições
adoptadas; b) Planta de enquadramento, abrangendo
a área de intervenção e a zona envolvente, assina-
lando aquela, bem como as principais vias de comu-
nicação que a servem; c) Programa de execução (facul-
tativo), que contém disposições indicativas sobre o
escalonamento temporal das principais obras públi-
cas a cargo do município e de elaboração ou revisão
de outros planos municipais; d) Plano de financia-
mento (facultativo), que contém a estimativa do custo
das realizações municipais previstas no plano e men-
ciona, de forma indicativa, as fontes de financia-
mento por fases de execução.

8 Chama-se a atenção que esta classificação não
é consensual entre todos os urbanistas. De facto,
alguns autores designam como «PDM de 1ª Geração»
apenas os elaborados ao abrigo da legislação de 1982,
e, por isso, os informados pelo Decreto-Lei nº 69/90
são já apelidados de «PDM de 2ª Geração», termo
que outros autores preferem reservar para os PDM
que estão a ser elaborados/revistos ao abrigo da legis-
lação actual, conceito que nós perfilharemos ao longo
deste artigo.



ração do PDM da Guarda (onde, em 1991, a
DRABI – Direcção Regional de Agricultura da
Beira Interior recusa a proposta de RAN, pese
embora a delimitação desta tenha sido forne-
cida em 1985 pelo CNROA – Centro Nacional
de Reconhecimento e Ordenamento Agrário,
outro organismo do mesmo ministério), e do
PDM de Vila Nova de Foz Côa (onde a Comis-
são da REN começa por rejeitar a inclusão da
albufeira do Pocinho, obrigando ao redesenhar
dos mapas, para mais tarde colocar a sua inclu-
são como condição para a emissão de parecer
favorável).

Mas também como se concluiu no 1º Con-
gresso dos Urbanistas Portugueses (Erme-
sinde, Novembro de 2002), não obstante os
problemas resultantes de todas aquelas vicissi-
tudes e insuficiências, os PDM de 1ª Geração
contribuíram, de algum modo, para criar um
conjunto de regras de ocupação do solo menos
casuísticas e até mais claras e para uma nova
consciência pública de cultura de ordenamento
e planeamento. 

2. Da LBPOTU aos «PDM 
de 2ª geração»

Em finais da década de noventa, tendo em
vista a uniformização e a concentração num
único diploma da legislação referente aos ins-
trumentos de ordenamento, dispersa por dife-
rentes documentos, é promulgada a Lei nº
48/98, de 11 de Agosto – Lei de Bases da Polí-
tica de Ordenamento do Território e de Urba-
nismo (LBPOTU). A lei consagra uma cascata
de planos que tem como «chapéu» o Programa
Nacional de Política de Ordenamento do 
Território (PNPOT) e como instrumentos de
ordenamento ao nível municipal/local, os três
PMOT já anteriormente tipificados no Decreto-
-lei nº69/90: i) Plano Director Municipal
(PDM); ii) Plano de Urbanização (PU); iii)
Plano de Pormenor (PP). 

A regulamentação da Lei surgiria com a
promulgação do Decreto-Lei nº 380/99, de 22
de Setembro, no qual se revêem e ampliam os
objectivos dos PMOT, em consonância com as
novas realidades contextuais e necessidades de
desenvolvimento territorial9. Em concreto,
estabeleceu-se que os PMOT visam: a) A tra-
dução, no âmbito local, do quadro de desen-
volvimento do território estabelecido nos ins-
trumentos de natureza estratégica de âmbito
nacional e regional; b) A expressão territorial
da estratégia de desenvolvimento local; c) A
articulação das políticas sectoriais com inci-
dência local; d) A base de uma gestão progra-
mada do território municipal; e) A definição
da estrutura ecológica municipal; f) Os prin-
cípios e as regras de garantia da qualidade
ambiental e da preservação do património
cultural; g) Os princípios e os critérios subja-
centes a opções de localização de infra-estru-
turas, equipamentos, serviços e funções; h) Os
critérios de localização e distribuição das
actividades industriais, turísticas, comerciais
e de serviços; i) Os parâmetros de uso do solo;
j) Os parâmetros de uso e fruição do espaço
público; l) Outros indicadores relevantes para
a elaboração dos demais instrumentos de 
gestão territorial.

O mesmo diploma clarifica também a clas-
sificação do solo, assentando numa distinção
fundamental entre solo rural («aquele para o
qual é reconhecida vocação para as activida-
des agrícolas, pecuárias, florestais ou mine-
rais, assim como o que integra os espaços
naturais de protecção ou de lazer, ou que seja
ocupado por infra-estruturas que não lhe con-
firam o estatuto de solo urbano») e solo urbano
(«aquele para o qual é reconhecida vocação
para o processo de urbanização e de edifica-
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9 O regime legislativo de 1999 retoma também o
conceito de plano de ordenamento intermunicipal,
que embora previsto em 1982, o diploma de 1990
abandonara, desta feita sob a designação de PIMOT –
Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território. 



ção, nele se compreendendo os terrenos urba-
nizados ou cuja urbanização seja programada,
constituindo o seu todo o perímetro urbano»).
Sendo que, «a reclassificação do solo como
solo urbano tem carácter excepcional sendo
limitada aos casos em que tal for comprova-
damente necessário face à dinâmica demográ-
fica, ao desenvolvimento económico e social e
à indispensabilidade de qualificação urbanís-
tica» (DL 380/99, artigo 72º).

Ficou ainda estabelecido que a qualifica-
ção do solo rural se processava através da inte-
gração nas seguintes categorias: a) Espaços
agrícolas ou florestais afectos à produção ou
à conservação; b) Espaços de exploração
mineira; c) Espaços afectos a actividades indus-
triais directamente ligadas às utilizações refe-
ridas nas alíneas anteriores; d) Espaços natu-
rais; e) Espaços destinados a infra-estruturas
ou a outros tipos de ocupação humana que não
impliquem a classificação como solo urbano,
designadamente permitindo usos múltiplos em
actividades compatíveis com espaços agríco-
las, florestais ou naturais. Por sua vez, a qua-
lificação do solo urbano, determinava a defini-
ção do perímetro urbano, e processava-se atra-
vés da integração em categorias que conferem
a susceptibilidade de urbanização ou de edifi-
cação: a) Os solos urbanizados; b) Os solos
cuja urbanização seja possível programar; c)
Os solos afectos à estrutura ecológica neces-
sários ao equilíbrio do sistema urbano.

O novo regime legislativo tem ainda como
novidades positivas a introdução de: i) meca-
nismos de perequação compensatória dos bene-
fícios e encargos pelos proprietários abrangi-
dos10; ii) formas de reforço da participação

pública dos cidadãos no decurso do processo
de elaboração dos PDM; iii) mecanismos de
avaliação/monitorização técnica do plano. 

Contudo, a entrada em vigor do novo
regime dos instrumentos de gestão territorial
surge numa altura em que muitos dos 277 
Planos Directores Municipais que já haviam
sido aprovados e ratificados, tinham sofrido
alterações por força da elaboração e ulterior
ratificação de planos de urbanização e de 
planos de pormenor. Note-se que entre 1 de
Julho de 1997 e 31 de Janeiro de 2000 foram
aprovados/ratificados e publicados 40 Planos
de Urbanização e 143 Planos de Pormenor. 

Não é pois de estranhar que em 2003, num
momento em que se dava o início do processo
generalizado de revisão dos Planos Directores
Municipais, tenham surgido algumas altera-
ções à legislação vigente, com o intuito de
imprimir maior celeridade processual a tais
processos de revisão. É assim, que surge o
Decreto-Lei nº 310/2003, de 10 de Dezembro,
em cujo Preâmbulo se lê: «importa assegurar
que os municípios, na elaboração dos planos
directores municipais de segunda geração,
não venham a confrontar-se com as disfunções
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10 O mecanismo de perequação compensatória
previa várias hipóteses, sendo de destacar: i) A fixa-
ção de um índice médio de utilização, nos termos do
qual o plano fixa um direito abstracto de construir
correspondente a uma edificabilidade média, resul-
tando o direito concreto de construir dos actos de
licenciamento das operações urbanísticas e de cujo
excesso decorre para o proprietário o dever de cedên-

cia para o domínio privado do município de área
com a possibilidade construtiva em excesso ou, na
situação inversa, o direito a adequada compensação,
a combinar com a fixação de uma área de cedência
média, da qual decorre, para o proprietário em
causa, o dever de compensação ao município, em
numerário ou em espécie, a fixar em regulamento
municipal, ou o direito de ser compensado, con-
soante se verifique, na determinação em concreto,
que a área de cedência efectiva lhe é inferior ou
superior, respectivamente, podendo esta compensa-
ção realizar-se ainda entre particulares; ii) A repar-
tição dos custos de urbanização, estabelecendo-se
um dever de comparticipação nos mesmos a determi-
nar em função do tipo ou intensidade de aproveita-
mento urbanístico estabelecidos pelo plano ou da
superfície do lote ou parcela, susceptível de paga-
mento, por acordo entre os proprietários interessa-
dos, mediante a cedência ao município de lotes ou
parcelas com capacidade edificatória de valor equi-
valente.



já detectadas, algumas das quais resultantes
de aspectos procedimentais que o novo regime
abandonou, mas cuja utilidade é manifesta,
como seja o parecer das actuais comissões de
coordenação e desenvolvimento regional,
após a discussão pública dos planos de urba-
nização e dos planos de pormenor, ou a facul-
dade de recusa de registo»11. Com efeito,
como vários técnicos têm sublinhado, o novo
diploma vem eliminar vários trâmites proces-
suais, bem como diminuir prazos que há muito
não se mostravam justificados à luz dos inte-
resses públicos ou privados e da dinâmica dos
processos económicos, sociais e ambientais de
desenvolvimento territorial.

Os PDM de 2ª geração surgem, assim, num
contexto de maior agilização das rotinas pro-
cessuais de elaboração, alteração e revisão dos
diferentes tipos de PMOT, quer nas fases de
acompanhamento quer nas de concertação.
Mas ao mesmo tempo, também num contexto
de maior experiência e de acrescida de inter-
disciplinaridade do processo de planeamento,
de melhor qualidade e abundância da informa-
ção de base, de maior quantidade de meios téc-
nicos, de maior esclarecimento da população e
de mais amplas competências em matéria de
ordenamento e urbanismo das câmaras muni-
cipais.

3. O balanço de um processo 

Reflectindo sobre as três décadas de orde-
namento territorial à escala municipal, somos
obrigados a concluir que os PDM têm a grande
virtude de, pela primeira vez, estabelecerem
directrizes, ainda que quase sempre muito gene-

ralistas e frequentemente não concretizadas em
acções específicas, de estruturação territorial
de cada município do país.

Contudo, em contrapartida, os PDM também
se têm revelado instrumentos excessivamente
rígidos e controladores, o que dificulta a sua
necessária adequação a uma realidade em
rápida e permanente transformação. Por outro
lado, a generalidade dos PDM, não foi infor-
mada de uma visão estratégica e plasmam
admissibilidades construtivas amplas e não
sujeitas a condicionantes ou programação. É
também vulgar que as centralidades urbanas,
as redes fundamentais (das infra-estruturas aos
equipamentos colectivos) e a estrutura ecoló-
gica, não surjam suficientemente explicitados
e escalonados. Acresce, ainda, que muitos PDM
têm experimentado diversas alterações no
modelo territorial original devido a sucessivas
aprovações de PU e de PP, as quais prejudicam
a coerência global do instrumento. É também
preocupante, a falta de articulação vertical e
horizontal de planos (particularmente no que
respeita às articulações entre municípios vizi-
nhos) e que no actual processo de revisão, a
generalidade dos PDM tenha vindo a consa-
grar o sobredimensionado irrealista dos res-
pectivos perímetros urbanos.

Fernanda Paula Oliveira (2003) chama
também a atenção de que os PDM, por norma,
«não incluem políticas sectoriais, nem orien-
tações executórias, desconsiderando, assim, o
momento e os termos posteriores da sua exe-
cução, bem como a avaliação dos meios finan-
ceiros necessários para a concretização do
que neles se dispõe». A mesma autora sublinha
ainda como aspectos críticos dos PDM, os
seguintes: i) a ausência de iniciativas públicas
fundiárias (directas, ou de dinamização de
processos societários); ii) o facto de as inicia-
tivas privadas se encontrarem encerradas no
limite de cada propriedade; iii) o facto de o
licenciamento urbanístico admitir iniciativas
dispersas e desgarradas (desde que conformes
com PDM); iv) o utilizarem sobretudo indica-
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11 O DL 310/99 vem também conferir operativi-
dade à figura simplificada de Plano de Pormenor,
criada pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setem-
bro, distinguindo o respectivo regime de elaboração e
acompanhamento do dos demais planos municipais
de ordenamento do território.



dores urbanísticos quantitativos em detrimento
de orientações morfo-tipológicas (com excep-
ção para áreas consolidadas, para as quais
surgem orientações genéricas de respeito pela
morfologia dominante); v) o assumirem o fenó-
meno de dispersão com uma desregulamenta-
ção reduzida à velha dicotomia urbano/rural;
vi) o dissociarem as questões da habitação das
do planeamento urbanístico, o que a um tempo
determina a ausência de integração da pro-
gramação da construção de habitação, em espe-
cial a destinada a classes desprotegidas e, a
outro tempo, promove o crescimento da cidade
em extensão e não o aproveitamento do poten-
cial habitacional e construtivo já existente. 

O corolário de tudo isto, está no modelo
territorial a que se chegou, o qual é marcado
por uma urbanização desregrada e tendencial-
mente dispersiva e segregadora, impulsionada
pela ausência de uma política dos solos, por
uma deficiente fiscalidade urbanística e por
iniciativas desarticuladas e casuísticas de ocu-
pação do solo de carácter especulativo. Con-
comitantemente, tem-se também assistido ao
progressivo abandono e degradação dos cen-
tros históricos, com deslocação de habitantes
para periferias sem identidade, desqualificadas
e subequipadas. 

Fernanda Paula Oliveira (2003) destaca
ainda o surgimento de áreas «vazias», por vezes
incluídas em centros urbanos, por ficarem sujei-
tas a «reserva de urbanização» a definir por
planos mais concretos que não chegaram a ser
elaborados.

Por sua vez, o recém aprovado PNPOT
elenca 24 problemas para o ordenamento do
território nacional, agrupando-os em torno de
seis grandes temas: i) Recursos naturais e 
gestão de riscos; ii) Desenvolvimento urbano;
iii) Transportes, energia e alterações climáti-
cas; iv) Competitividade dos territórios; v)
Infra-estruturas e serviços colectivos; vi) Cul-
tura cívica, planeamento e gestão territorial.

Perante tal situação, na «II Conferência
sobre Ordenamento do Território e Revisão dos

PDM», organizada pela Associação Nacional
dos Municípios Portugueses em 14 de Novem-
bro de 2006 na Covilhã, foram feitas diversas
reivindicações relativamente ao planeamento
territorial municipal, de entre as quais desta-
camos:

i) É necessário que os PDM sejam assumi-
dos e configurados como planos estraté-
gicos de gestão fundiária, informados e
fundamentados em análises económicas, e
compatibilizados com a diferenciação e
segmentação das categorias do uso do
solo, que eles próprios estabelecem.
ii) A alteração do actual sistema de pla-
neamento implica muito mais do que uma
operação de encurtamento de prazos, exi-
gindo também a criação de um novo para-
digma com novos princípios, articulação
de diferentes regimes jurídicos, que se
sobrepõem e por vezes se contradizem
(como é o caso dos regimes de solos, de
edificações urbanas, de expropriações e
dos instrumentos de gestão territorial),
bem como a clarificação dos conteúdos de
cada plano territorial e das competências
das entidades envolvidas.
iii) A 2ª geração dos PDM deve orientar-se
no sentido de um planeamento integrado
dos usos do solo, considerando a experiên-
cia e os resultados da aplicação dos PDM
em vigor, por forma a não reincidir na ten-
tação de centrar as atenções na gestão 
do espaço urbano, a ponto dos PDM serem
quase exclusivamente utilizados para 
legitimar as operações de urbanização e
construção, sendo praticamente omissos 
e inconsequentes para a gestão dos espa-
ços rústicos.
iv) Para operacionalizar a revisão dos PDM
é urgente especificar o conceito de «áreas
de urbanização programada», o qual, de
acordo com o disposto no Decreto-Lei
380/99, 22 de Setembro, vem substituir e
alterar o conceito de «áreas urbanizáveis».
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É de toda a conveniência que a doutrina, a
jurisprudência e o legislador clarifiquem
que os PDM não são constitutivos de direi-
tos na esfera dos particulares, no que diz
respeito aos prédios rústicos disponíveis
para a expansão urbana. Tal deve ser expli-
citado de uma forma inequívoca, de modo
a que os PDM não possam ser invocados
pelos particulares para forçar a aprova-
ção de operações urbanísticas em pré-
dios rústicos disponíveis para a expansão
urbana.
v) É necessária uma procedimentalização
que dê maior transparência e rigor em maté-
ria de emissão de mais valias e menos-
-valias em sede de planeamento do territó-
rio. A decisão sobre as alterações dos usos
do solo e sobre os parâmetros de urbani-
zação e construção só pode ser merecedora
de confiança e garantidamente segura sob
o ponto de vista administrativo, se for
objecto de procedimentalização.
vi) Não se compreende que nas áreas con-
sagradas em PDM para a expansão urbana
o Município enfrente um processo difícil,
moroso e incerto quando pretende fazer
aprovar um plano de pormenor e que, na
mesma área, seja possível, sem plano de
pormenor, ocupá-la com urbanizações
avulsas de forma expedita.
vii) À semelhança do que acontece noutros
países europeus, os planos territoriais
devem ser informados por cartas de preços
de mercado relativamente aos diversos
solos e demais produtos imobiliários. Esta
carta de preços deve ser disponibilizada
como elemento informativo e, nessa medida,
regulador do mercado. Este procedimento
contribuiria para a transparência e para
desmotivar a especulação.
viii) O custo da construção e manutenção
das redes de infra-estruturas seria, por si
só, um motivo para se dar particular aten-
ção ao controlo da expansão urbana e do
povoamento disperso. Os Municípios neces-

sitam urgentemente de instrumentos de
gestão fundiária destinados a disciplinar o
povoamento e a participar nas tarefas de
reordenamento do espaço rústico.
ix) A gestão do espaço rústico é indisso-
ciável do sentido útil que tem para as
populações que se dedicam a uma agricul-
tura que, não sendo competitiva, é do inte-
resse nacional manter num contexto sus-
tentável. O desenvolvimento e estabiliza-
ção de uma estrutura agrária sustentá-
vel, alicerçada em explorações agrícolas
modernas, competitivas e com um sentido
útil na economia das empresas e das famí-
lias ligadas a este sector, continuam a ser
um desafio imperativo para o planeamento
do território. Confirmada a inoperância
da legislação em vigor, é necessária uma
política que assegure um efectivo ordena-
mento do uso agrícola e o apoio aos agri-
cultores. Aqueles terrenos que têm um uso
agrícola deslocado devem ser reconverti-
dos para o uso silvestre.
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