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R E L A T Ó R I O  D A  I I  C O N F E R Ê N C I A  S O B R E  

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E REVISÃO DOS PDM 

 

 

 

A Associação Nacional de Municípios Portugueses realizou nos dias 25 e 26 de Outubro de 2006, na Covilhã, a II 

Conferência sobre Ordenamento do Território e revisão dos PDM´s. Com um diversificado painel de oradores 

técnicos e políticos, provenientes das universidades portuguesas, autarquias, departamentos da administração 

central, entre outros, a Conferência contou com a assistência de cerca de 500 participantes. 

 

Tais presenças e ainda a participação do Governo, representado pelos Ministro do Ambiente, do Ordenamento do 

Território e do Desenvolvimento Regional e Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e 

pelo Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, fizeram desta Conferência, espera-se, um 

marco de viragem na estrutura do planeamento urbanístico em Portugal, na definição das linhas de força da 

política de ordenamento do território e seu impacto no processo de revisão dos planos directores municipais. 

 

 

DAS COMUNICAÇÕES APRESENTADAS E DOS DEBATES REALIZADOS, RESULTA O SEGUINTE RELATÓRIO: 

 

A. Considerando a necessidade de um sistema de planeamento motivador, assente em procedimentos 

integrados, coordenados, coerentes e agilizados, em tramitações legais rigorosas mas simplificadas, que 

promova a redução do peso burocrático do planeamento do território, permita estabelecer orientações 

estratégicas e tomar decisões em tempo útil num quadro de transparência da gestão pública. 

 

B. Considerando que os Municípios Portugueses não abdicarão nunca do desenvolvimento integrado nem do respeito 

pelos princípios fundamentais de defesa do Ambiente e tudo farão para que as necessárias condicionantes de 

ordem ambiental (REN, RAN, Rede Natura, áreas protegidas, etc) ajudem a definir, programar e implementar 

projectos e modelos de desenvolvimento, compatíveis com a protecção dos recursos naturais e com a realidade 

social e económica, mais do que proibir, sem critério, práticas e usos diversos. 
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C. Considerando que os Municípios Portugueses querem ver aplicadas e fiscalizadas regras claras que obriguem as 

instituições a responder em tempo útil. Regras que libertem o Cidadão de suportar custos burocráticos e 

financeiros decorrentes de pedidos de parecer, por vezes a mais do que um serviço da administração central, para 

realizar pequenas obras - que a própria lei  permite fazer. Os Municípios Portugueses querem, igualmente, pôr de 

lado procedimentos que o tempo mostrou despropositados e que apenas atrasam o desenvolvimento da economia 

nacional, comprometendo o alcançar de níveis europeus de desenvolvimento. 

 

D. Considerando os objectivos do Simplex, quando anuncia o grande esforço no sentido de "orientar  a 

Administração para uma resposta pronta e eficaz às necessidade dos cidadãos (...)", quando define objectivos como o 

"combate  à  complexidade  dos  processos (...) reduzindo  o  volume  dos  documentos  e  a  rigidez  das  práticas 

administrativas" ou a "(...) eliminação dos controlos e constrangimentos prévios, desnecessários ou desproporcionados, 

desenvolvendo o princípio da confiança e da responsabilização". 

 

E. Considerando as palavras dos membros do Governo na Conferência, ao identificarem como "pecados" do 

actual sistema de planeamento a complexidade, lentidão, burocracia, o centralismo e a tecnocracia, o 

centrismo dos planos, a rigidez, a fragmentação e a desarticulação, e ao reconhecerem que, apesar de 

algumas virtualidades, "toda a  legislação que emana do DL 380/99 está sujeita a  fortes críticas e que se  impõe a sua 

revisão profunda e sistémica". 

 

F. Considerando que são os Planos Directores Municipais - para além de únicos instrumentos de planeamento que 

efectivamente cobrem o todo nacional - expressão da autonomia do Poder Local, naquilo que ela tem de 

participação livre e democrática, de confiança entre eleitos e eleitores, mas também de responsabilidade na 

elaboração de um projecto comum e partilhado da administração local, ratificado, em última instância, pela 

administração central, devendo constituir-se como o único instrumento de classificação e afectação do uso do solo. 

 

G. Considerando as palavras dos membros do Governo na Conferência, ao defenderem que o PDM deve funcionar 

como "uma  espécie  de  balcão único para  o  cidadão" e que é "através da  consulta do PDM do  seu município  que  os 

cidadãos e as empresas deverão encontrar todas as disposições e orientações necessárias para a determinação das condições de 

transformação do solo, incluindo as que tenham sido estabelecidas através de IGT de âmbito supra‐municipal". 
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CONSIDERANDO AS ALÍNEAS ANTERIORES, CONSTATOU-SE: 

 

1. Mantém-se actuais as conclusões da I Conferência sobre Ordenamento do Território e Revisão dos PDM´s, 

realizada pela ANMP em 2003, que aqui se reiteram, uma vez que não se registou a necessária evolução do 

sistema de planeamento do território, quer ao nível qualitativo e relacional, quer ao nível da tramitação dos 

procedimentos impostos à elaboração dos planos, quer ao nível do processo burocrático de aprovação dos 

mesmos. 

 

2. A alteração do actual sistema de planeamento implica muito mais do que uma operação de encurtamento de 

prazos, exigindo também a criação de um novo paradigma 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. 

 

3. O sistema de planeamento repercute-se na base sócio-económica do território e é determinante para a 

competitividade do País no âmbito de uma concorrência global; deve por isso constituir-se como um 

instrumento de fomento do desenvolvimento local sustentado. 

 

4. O sistema de planeamento territorial deve ser aberto e operativo para captar oportunidades de 

desenvolvimento estratégico, avaliadas segundo critérios de interesse nacional, regional e local. Para tal, é 

imprescindível imprimir uma maior sensibilidade e operacionalidade ao processo de planeamento e, neste 

contexto, a figura de “Planos de Pormenor Estratégicos” apresentada pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses surge como um instrumento de conciliação extraordinária e acrescida dos interesses públicos e 

privados em presença. 

 

5. A desconcentração para o nível municipal de responsabilidades em matéria de saúde, educação, transportes, 

apoio ao sector agrícola e florestal, e outros serviços públicos implicam um aprofundamento da configuração 

das competências dos Municípios, nomeadamente em matéria de planeamento territorial, e do seu 

financiamento. 
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6. É necessário que os Planos Directores Municipais sejam assumidos e configurados como planos estratégicos 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. 

 

7. A 2ª geração dos PDM deve orientar-se no sentido de um planeamento integrado dos usos do solo, 

considerando a experiência e os resultados da aplicação dos PDM em vigor, por forma a não reincidir na 

tentação 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 espaços rústicos. 

 

8. É essencial que o planeamento do território assegure a conformidade entre a classificação e afectação do 

uso do solo, de modo a compatibilizar o uso pretendido com o estatuto jurídico da propriedade, condição 

fundamental para garantir a função social do território. 

 

9. 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. 

 

10. É fundamental que os Municípios aperfeiçoem os seus sistemas de informação de base territorial local, com vista à 

futura articulação com o Sistema Nacional de Informação Territorial. 

 

11. É necessário desenvolver a capacidade de discussão e avaliação crítica dos planos enquanto resultado de um trabalho 

técnico, de modo a estimular a qualidade das ideias e do trabalho dos urbanistas. 

 

12. É necessária uma procedimentalização que dê maior transparência e rigor em matéria de emissão de mais-

valias e menos-valias em sede de planeamento do território. A decisão sobre as alterações dos usos do solo 

e sobre os parâmetros de urbanização e construção só pode ser merecedora de confiança e garantidamente 

segura sob o ponto de vista administrativo, se for objecto de procedimentalização. 
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13. O Território continua a ser vítima de défice de eficácia ambiental. A conservação e valorização do património natural, 

arquitectónico e paisagístico constituem um desafio de natureza política e cultural a que os planos devem responder 

como instrumentos operativos. Os planos territoriais devem assim reforçar esta componente comprometendo as políticas 

ambientais com os graves problemas da Poluição e devem ser consequentes em matéria de salvaguarda e valorização 

dos recursos naturais, comprometendo-se com os objectivos da criação e gestão das áreas protegidas ou de reconhecido 

valor natural. Devem igualmente comprometer-se com os objectivos de uma política florestal que assegure uma efectiva 

condução e exploração dos espaços silvestres. 

 

14. A gestão do espaço rústico é indissociável do sentido útil que tem para as populações que se dedicam a uma 

agricultura que, não sendo competitiva, é do interesse nacional manter num contexto sustentável. O desenvolvimento 

e estabilização de uma estrutura agrária sustentável, alicerçada em explorações agrícolas modernas, competitivas e 

com um sentido útil na economia das empresas e das famílias 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 ordenamento do uso agrícola e o apoio aos agricultores. Aqueles terrenos que têm 

um uso agrícola deslocado devem ser reconvertidos para o uso silvestre. 

 

15. Os planos territoriais devem contribuir para a fixação das populações que vivem e trabalham nos espaços rústicos, 

nomeadamente nos concelhos que têm grande parte do seu território como áreas classificadas. Deve prevalecer aqui o 

princípio da coesão nacional combatendo-se as assimetrias. A proposta, para efeitos de revisão, da Lei das Finanças 

Locais contraria estes princípios e objectivos prejudicando 210 Municípios onde vivem mais de 6,3 milhões de habitantes. 

 

16. Os planos territoriais devem procurar formas de compatibilizar o primado do interesse público com o respeito 

pelo direito da propriedade. Esta questão é pertinente no âmbito da aplicação do Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000, cuja aprovação em Conselho de Ministros está pendente há sete anos. Vem aqui a propósito 

invocar como termo de comparação o disposto no Regime Florestal em matéria análoga. 

 

17. O recente diploma que define usos e acções compatíveis com o regime da Reserva Ecológica Nacional 

concentra um poder deslocado nesta figura atípica e perpetua equívocos conceptuais. As patologias deste 

regime vão muito para além de simples erros materiais na sua demarcação, da insipiência da sua base 

cartográfica, ou mesmo do carácter rígido e proibitivo do seu regime. Esta alteração não veio senão 

reconhecer timidamente a falta de sentido do seu regime, sem resolver o problema de fundo. 
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18. 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”. É de toda a conveniência que a doutrina, a jurisprudência e o 

legislador clarifiquem que os PDM não são constitutivos de direitos na esfera dos particulares, no que diz 

respeito aos prédios rústicos disponíveis para a expansão urbana. Tal deve ser explicitado de uma forma 

inequívoca, de modo a que os PDM não possam ser invocados pelos particulares para forçar a aprovação de 

operações urbanísticas em prédios rústicos disponíveis para a expansão urbana. 

 

19. Inversamente, os planos de urbanização e os planos de pormenor são planos de fundamento impositivo que obrigam 

os proprietários dos prédios abrangidos a implementar os empreendimentos previstos no plano ou a disponibilizar os 

terrenos para outrem que se proponha fazê-lo. 

 

20. Não se compreende que nas áreas consagradas 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. 

 

21. O custo da construção e manutenção das redes de infraestruturas seria, por si só, um motivo para se dar 

particular atenção ao controlo da expansão urbana e do povoamento disperso. Os Municípios necessitam 

urgentemente de instrumentos de gestão fundiária destinados a disciplinar o povoamento e a participar nas 

tarefas de reordenamento do espaço rústico. 

 

22. A implementação de empreendimentos nas áreas de aptidão turística está dependente da aprovação de 

planos de pormenor, que, com optimismo, demoram sete anos a concretizar. Esta situação retira 

competitividade ao sector do turismo. Em 2005, Portugal captou apenas 3,9% da procura ibérica no mercado 

das residências turísticas, o qual, provavelmente, constitui uma oportunidade conjuntural. 

 

23. A elaboração e coordenação do PDM são, nos termos da lei, da competência do Município. Cabe à comissão 

de acompanhamento, presidida pela CCDR, assessorar o Município neste processo, disponibilizando toda a 

informação relativa a disposições e acções que incidem sobre o concelho e que são da competência dos 

diversos organismos da Administração Central. Tal facto não diminui as capacidades dos diversos organismos 
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da Administração Central para plasmarem no PDM a disciplina territorial das suas políticas sectoriais, 

necessariamente suportadas por instrumento legal adequado. 

 

24. A título experimental, o PDM ao nível da sua regulamentação, poderia ter os seguintes níveis articulados: 

i. nível garantístico, com as componentes mais estáveis e invariantes, nomeadamente aquelas onde já 

foram constituídos direitos estáveis; 

ii. nível das competências da Administração Central, onde os conteúdos do PDM poderiam ser 

alterados de uma forma expedita por decisão de reconhecido interesse público; 

iii. nível da administração municipal, onde, num processo participativo e transparente e por via da 

aprovação dos órgãos municipais competentes, poderia proceder-se a alterações e ajustamentos; 

iv. nível estratégico, onde, por acordo do Governo e do Município e para responder a necessidades e 

oportunidades singulares de desenvolvimento sócio-económico, o PDM seria alterado, sempre no respeito 

pelo processo participativo e transparente, recorrendo à figura do Plano de Pormenor Estratégico. 

 

25. O sistema tributário incidente sobre o património imobiliário não pode ser entendido como simples fonte de 

receitas substitutiva da redução das transferências financeiras provenientes do Orçamento de Estado. Pelo 

contrário, deverá revestir uma função reguladora e correctora das insuficiências próprias do mercado imobiliário. 

 

26. Deverá ser aprofundado o estudo sobre o sistema de tributação do IMI e do IMT, e sobre o enquadramento jurídico-

financeiro das taxas urbanísticas e das tarifas por prestação de serviços de interesses geral numa óptica da justiça, da 

racionalidade e da solidariedade nacional. 

 

 

 

 

Covilhã, 26 de Outubro de 06 

Aprovado pelo Conselho Directivo da ANMP em 14 de Novembro de 2006 


