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I –  Introdução 
 
Uma das funções essenciais da legislação urbanística e de ordenamento do território é a de disciplinar o processo de tomada de 
decisões, definindo os responsáveis por cada política sectorial. 
Para tanto é indispensável definir claramente o que compete a quem decidir e qual o conteúdo dos planos com incidência no 
território do município. 
Ora, o nosso sistema jurídico assenta num quadro de competências onde os poderes se cruzam e sobrepõem, o mesmo acontecendo 
em relação aos conteúdos, objectivos e efeitos dos planos. Numa teia complexa onde todos pretendem tudo regular, tudo prever e 
tudo definir o processo de planeamento acaba atrofiado pelo seu próprio “gigantismo”. 
As consequências são a burocratização no procedimento de elaboração e aprovação dos planos, conflitos entre as administrações 
central e local, a ingerência em áreas de intervenção próprias dos municípios e a desresponsabilização das várias entidades 
envolvidas. 
É, pois, fundamental que cada entidade actue no quadro de atribuições que lhe são próprias e que os planos se distingam em função 
do seu conteúdo, âmbito de aplicação, duração, eficácia e vinculação jurídica. 
 
II – Clara demarcação de competências em matéria urbanística e exercício das mesmas pelas entidades a quem tais 
atribuições são cometidas 
 
A tarefa urbanística é, por natureza e por tradição, uma competência municipal. Ainda que seja antiga a tensão entre Estado e 
municípios as atribuições nesta área mantiveram-se na esfera dos municípios durante toda a Idade Média, o período absolutista, 
liberal e mesmo durante uma parte considerável do Estado Novo. 
Acontece que, desde meados da década de sessenta do século passado, temos vindo a assistir a um efectivo, ainda que não evidente, 
esvaziamento das competências municipais em matéria urbanística o qual tem como contraponto um aumento da intervenção da 
administração estadual (directa e indirecta), traduzido na utilização sistemática de normas supletivas, bem como na forma como é 
usado o apoio, acompanhamento e controlo da actividade de planificação urbanística dos municípios. 
Assim, PROT e PEOT, ao estabelecerem parâmetros urbanísticos e, ao regularem de forma concreta, partes delimitadas do território, 
acabam por invadir a natural esfera de competências municipais. 
Por outro, a obrigatoriedade de submissão a parecer das CCDR, da proposta de plano (após a discussão pública, e concluída a versão 
final) abrange no regime jurídico vigente, todos os planos municipais de ordenamento do território - PDM, PU e PP - e não apenas 
do PDM, como acontecia anteriormente. 
Acresce o facto de as comissões de acompanhamento passaram a designar-se comissões mistas de coordenação apesar de a lei ser 
clara ao determinar que os planos municipais de ordenamento do território são elaborados e aprovados pelos municípios, competindo 
à administração central o respectivo acompanhamento.  
A substituição do termo “acompanhamento” por “coordenação” introduz um conjunto de equívocos, quanto ao âmbito de 
intervenção de cada uma das entidades, que serve de pretexto para uma alteração radical nas relações entre Estado e Autarquias. 
Mas, ainda que a ambiguidade resultante da forma como os conceitos de “acompanhamento” e “coordenação” são utilizados pudesse 
suscitar  algumas dúvidas um exame mais atento não deixa dúvidas sobre qual o papel da administração central na fase de elaboração 
dos planos. 
Desde logo, o preâmbulo do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial é claro ao estabelecer, relativamente ao Estado 
e às autarquias, o dever de «respeito pelas respectivas atribuições na elaboração dos vários instrumentos e o cumprimento dos 
limites materiais impostos à intervenção dos diversos órgãos e agentes relativamente ao processo de planeamento nacional, 
regional e municipal». 
Terminado o acompanhamento dos trabalhos de elaboração do plano a comissão de acompanhamento emite um parecer escrito 
incide sobre «o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis e, ainda sobre a adequação e conveniência das 
soluções defendidas pela câmara municipal». (Art.º 75º, n.º 3) 
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Contudo, o parecer final da comissão de coordenação e desenvolvimento regional (emitido uma vez concluída a versão final e após 
as fase de consertação e participação) incide, APENAS, sobre a conformidade com as disposições legais e regulamentares 
vigentes e sobre a articulação e coerência da proposta com os objectivos, princípios e regras aplicáveis ao município definidos por 
quaisquer outros instrumentos de gestão territorial eficazes. (Art.º 78º) 
Ainda assim, no procedimento de elaboração dos planos, o “acompanhamento” por parte da Administração Central ultrapassa, 
frequentemente, os limites estabelecidos na lei, procurando impor soluções contrárias às opções do município. Cabendo-lhe, apenas, 
verificar o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis e a compatibilidade com outros instrumentos de gestão 
territorial o parecer final acaba por recair sobre a adequação e conveniência das soluções defendidas pela câmara municipal. Temos, 
efectivamente um corpo de funcionários, de técnicos da administração central a impor as suas opiniões, a poder fazer 
prevalecer o seu ponto de vista. 
No próprio “site” da CCDRLVT se afirma que o parecer final emitido pela CCDR ao abrigo do art.º 78º do DL n.º 380/99, na 
redacção vigente e Despacho n.º 6600/2004 «aprecia o mérito e a legalidade da proposta de plano» 1. 
Interpretação esta que não encontra fundamento nem na letra nem no espírito da lei o que se materializa numa intervenção abusiva 
que subverte o quadro de competências / atribuições legalmente definidas. 
Mas se o RJIT fomenta alguma ambiguidade, a Portaria n.º 290/2003, de 5 de Abril, que dispõe sobre a composição e funcionamento 
da Comissão Mista de Coordenação, leva-a ao limite ao falar na «concorrência de atribuições e competências entre diversas 
entidades públicas no domínio do ordenamento do território e do urbanismo». Afirmando ter como propósito «garantir que todas as 
entidades que exercem competências sobre o território intervenham no acompanhamento da elaboração, alteração e revisão do plano 
director municipal», a Portaria em causa acaba por se converter tal intento num pretexto para os serviços e os técnicos da 
administração central chamarem a si competências urbanísticas próprias dos municípios. 
Desde logo, a comissão de coordenação é presidida por um representante da CCDR ou da DGOTDU e composta por um conjunto 
de entidades que têm a seu cargo a prossecução dos interesses sectoriais com relevância na área de intervenção do plano, 
designadamente da defesa da agricultura, florestas e pescas, da cultura e do património arquitectónico e arqueológico, da economia, 
das obras públicas e habitação, da administração interna, do ambiente e ordenamento do território, da conservação da natureza, da 
saúde, da educação, juventude e desporto, representantes das organizações económicas, sociais, culturais e ambientais e... 
representantes do município e dos municípios vizinhos o que revela de forma inequívoca a perda de peso e de protagonismo das 
câmaras na revisão dos planos directores municipais. 
No que respeita ao procedimento, cabe à Câmara municipal comunicar à DGOTDU e á CCDR «o teor da deliberação que haja 
determinado a elaboração, alteração ou revisão do plano director municipal e solicitar a marcação de uma reunião preparatória». 
A CCDR promove a realização da reunião preparatória solicitada pela câmara a qual incidirá, entre outros aspectos, sobre... a 
«aceitação da fundamentação da deliberação camarária»!!! A fundamentação apresentada pela câmara pode, portanto ser aceite ou 
não aceite com base nos fundamentos constantes do n.º 13º. 
A não aceitação pode ter por fundamento a inadequação da fundamentação apresentada relativamente ao disposto no PNPOT, 
PROT, planos sectoriais, ou PEOT, com incidência no território municipal, ao abrigo dos disposto na alínea b) do artigo em causa, o 
que coincide com o âmbito de intervenção das CMC decorrente da legislação em vigor e, em particular do disposto no 380/99, de 22 
de Setembro, na redacção vigente. 
Mas pode também acontecer com fundamento na inadequação da fundamentação apresentada e o teor da proposta alternativa da 
DGOTDU e da CCDR sobre o tipo de instrumento de gestão territorial adequado ou o procedimento mais apropriado para a 
prossecução dos objectivos propostos (alínea a) do n.º 13º).  
Ou, ainda, por inadequação da fundamentação apresentada e dos objectivos a prosseguir relativamente ao disposto em normas legais 
aplicáveis (alínea c) do n.º 13º). 

                                                 
1 http://www.ccdr-lvt.pt/files/734.pdf    http://www.ccdr-lvt.pt/files/483.pdf    
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Ora, estas duas últimas disposições suscitam a maiores dúvidas quanto à respectiva compatibilidade com o ordenamento jurídico e 
ao respeito pelas atribuições cometidas a cada um dos intervenientes na elaboração dos vários instrumentos e o cumprimento dos 
limites materiais impostos à intervenção dos diversos órgãos e agentes. Vejamos: 
Assim, enquanto que no caso da alínea b) o juízo de compatibilidade, exercido pela administração central, tem como base a 
fundamentação apresentada pela câmara e como referência os instrumentos de gestão territorial com incidência no território 
municipal, nas alíneas a) e c) introduz-se um terceiro factor de ponderação ou de apreciação. 
São introduzidos, por via da Portaria, de uma forma velada e sub-reptícia, factores de ponderação que a lei não contempla e que a 
própria Portaria exclui. A administração central já não se limita a verificar a compatibilidade entre uma proposta e um conjunto de 
planos e regras jurídicas: passa a criar propostas alternativas e a definir objectivos. 
Ou seja, é a administração central que, mediante proposta alternativa, decide sobre qual o IGT adequado ou o procedimento 
apropriado bem como sobre quais os objectivos a prosseguir relativamente ao disposto em normas legais e regulamentares, o que 
significa que passa a ser ela a definir a forma e o conteúdo dos planos. 
Quanto ao parecer da comissão mista de coordenação, emitido na fase de acompanhamento, é o mesmo considerado 
“condicionalmente favorável” desde que explicite as modificações a introduzir, as matérias a submeter a reformulação sejam de 
reduzida relevância em face dos objectivos pretendidos e as modificações a introduzir não colidam com outras disposições do plano.  
Ou seja, o parecer emitido passa a ser favorável ou desfavorável. É considerado condicionalmente favorável quando explicite as 
modificações a introduzir as matérias a submeter a reformulação sejam de reduzida relevância em face dos objectivos pretendidos 
com a elaboração, alteração ou revisão do PDM e as modificações a introduzir não colidam com outras disposições do plano. 
Nos termos do n.º 28º as «modificações decorrentes do parecer escrito da CMC devem ser introduzidas na proposta de plano 
a sujeitar a discussão pública, devendo o seu cumprimento ser aferido no parecer final a emitir nos termos do disposto no art.º 78º do 
DL n.º 380/99, de 22 de Setembro». 
Questiona-se: qual o âmbito das modificações a introduzir? Quaisquer umas que a comissão de coordenação entenda? Com base em 
que critérios se define qual a relevância (reduzida ou considerável) das matérias a submeter a reformulação em face dos objectivos 
pretendidos com a alteração, ou revisão do PDM? 
A norma em causa deixa de incidir sobre a legalidade e compatibilidade com os restantes instrumentos de gestão territorial em vigor 
para passar a abranger tudo aquilo que a CCDR entender. 
Saímos já da esfera da tutela da legalidade ou mesmo de mérito para estarmos perante uma verdadeira substituição no exercício de 
competências próprias.  
O que é, aliás contraditório nos próprios termos já que é a mesma Portaria a afirmar, no n.º 6º, que os «pareceres das entidades 
representativas da administração directa ou indirecta do Estado apenas revestem caracter vinculativo quando se fundamentem 
em condicionalismos legais ou regulamentares». Contudo, eles são usados e entendidos como se fossem vinculativos em qualquer 
circunstância. 
Assim, a busca de soluções consertadas converte-se muitas vezes, numa imposição unilateral das opções consideradas mais correctas 
pela administração central sem que sejam respeitadas as atribuições dos municípios e cumpridos os limites materiais à intervenção 
dos diversos órgãos no processo de elaboração dos instrumentos de gestão territorial.  
Acontece que a diluição de competências é frequentemente acompanhada de uma diluição de responsabilidades. A faculdade de 
urbanizar é, hoje, uma realidade que perde os contornos na vastidão e complexidade da legislação urbanística e na diversidade das 
entidades envolvidas. 
Ora, o urbanismo é uma realidade essencialmente local, confiada aos municípios que trata, essencialmente, a disciplina da forma 
urbana e do uso urbano dos solos.  
A este respeito se pronunciou Freitas do Amaral, ao afirmar peremptoriamente que o «urbanismo se situa ao nível da urbe, isto é, da 
cidade, do aglomerado urbano. Isto para quem entenda, como nós, e como a grande maioria da doutrina, que o urbanismo é uma 
matéria essencialmente local: não há, em nosso entender, um urbanismo regional, nem um urbanismo nacional» 2. 

                                                 
2 AMARAL, Diogo Freitas – Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente: Objecto, Autonomia e Distinções, In Revista Jurídica do Urbanismo 
e do Ambiente, n.1, Junho 1994. Instituto de Direito do Urbanismo e do Ambiente. Coimbra: Almedina, p. 15 
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As Câmaras devem, portanto, constituir-se como o principal interveniente no processo de construir cidades promovendo e 
concretizando soluções para partes delimitadas do território já que o essencial do urbanismo é o desenho urbano, a sua composição e 
imagem arquitectónica, a sua expressão paisagista, a materialização da organização funcional dos espaços. Tudo isto é preterido por 
um processo abstracto, administrativista, tecnocrático que tudo regula mas tudo deixa por regular. 
Ora, que a natureza das matérias em causa no planeamento urbanístico exige uma interpretação e uma gestão de proximidade, de 
observação e acompanhamento in loco o que não é compatível com a presença e a afirmação de uma vontade política casuística por 
parte do Estado. Daí a razão de colocar essas tarefas e competências relativas ao urbanismo na esfera de atribuições dos municípios.  
Assim, a intervenção da administração central na elaboração de instrumentos de gestão territorial deve limitar-se a aspectos 
supramunicipais remetendo-se para os planos urbanísticos a faculdade de concretizar e tornar operativas as respectivas previsões. 
 
III - Clara demarcação dos conteúdos, objectivos e efeitos do plano bem como dos procedimentos a ele associados 
 
Mas não são apenas os poderes em matéria urbanística e de ordenamento do território que se confundem e sobrepõem: o mesmo 
acontece ao nível do conteúdo, objectivos e efeitos decorrentes dos planos. Todos eles estudam e caracterizam, fundamentam e 
justificam as respectivas opções, procedendo ao diagnostico da situação. Todos traçam objectivos, estratégias, programas, opções, 
cenários de desenvolvimento e modelos de evolução. Todos procuram articular, ponderar, compatibilizar, coordenar as respectivas 
actuações... 
Ora, uma correcta intervenção sobre o território pressupõe uma distinção clara do âmbito de intervenção de cada um dos 
instrumentos de gestão territorial. Cada nível de planeamento deve operar a uma escala adequada que vá desde o ordenamento 
territorial até ao projecto de execução passando pela classificação do uso do solo e pelo desenho urbano, sem sobreposições e 
ingerências. 
Assim, ao nível nacional cabe a definição de políticas de desenvolvimento de nível nacional, abrangendo, designadamente, política 
de solos, de habitação, de redes de infraestruturas e de equipamentos de nível nacional, gestão de recursos naturais e política agrária e 
florestal. 
O nível regional traduz as opções nacionais para cada região no que respeita à rede viária e ferroviária, portos, aeroportos, produção, 
transporte e distribuição de energia, rede de serviços públicos de nível regional, parques, reservas e áreas de conservação de natureza, 
acções de condução da política de apoio à agricultura.  
Ao nível municipal define-se a estratégia do município e as formas de implementação da mesma a concretizar mediante PU 
(corresponde ao nível aglomerado ou centro urbano onde se define a sua estrutura urbana) ou PP (onde se desenvolve a concepção 
detalhada da composição urbana).  
Neste sentido o PMOT e o PEOT não podem substituir-se ao PDM nem este pode tirar o espaço normativo ao regulamento do PU e 
do PP.   

1. O PDM (PU e PP) deve ter um conteúdo próprio 
O PDM assume uma vertente estratégica ao mesmo tempo que qualifica o uso do solo. Assim, nos termos do art. 84º, «estabelece o 
modelo de estrutura espacial do território municipal, constituindo uma síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento local 
prosseguida, integrando as opções de âmbito nacional e regional com incidência na respectiva área de intervenção» 3. Por outro lado, 
ao classificar o solo determina o destino básico dos terrenos, conforme resulta do disposto no art.º 72º. 
Acontece que, na ausência de planos de urbanização ou de pormenor, o PDM acaba por se tornar um plano de regulação urbanística 
convertendo-se em instrumento de gestão corrente, extravasando, por um lado e  frustrando, por outro,  aquele que é o seu fim 
essencial. 

                                                 
3 Note-se que os conteúdos  substanciais dos planos de nível nacional e regional que vão  ser integrados no PDM resultam, não de uma simples transposição 
pleonástica mas, de aplicações locais de acções específicas e necessárias para a realização de empreendimentos que são da competência da administração 
central. Não se trata aqui de uma obediência mas simplesmente da explicitação de regimes de uso do solo e de localizações estratégicas de empreendimentos 
que são da competência dos diversos ministérios da administração central que carecem de ser consideradas, plasmadas e legitimadas através do PDM como 
único plano de classificação dos usos do solo e de gestão fundiária estratégica. 
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O reverso desta tendência traduz-se numa regulamentação de tal forma particularizada e específica, levada a cabo pelo PDM, que os 
planos mais operativos acabam por ser considerados desnecessários. 
Estamos, portanto, perante um sistema onde a regulamentação (abstracta e proíbicionista) substitui, na prática, o planeamento. 
Observe-se que se fala cada vez menos de “planeamento” e cada vez mais de “gestão urbanística”. 
Perante este estado de coisas juristas e urbanistas têm vindo a defender o regresso do plano director municipal àquela que é a sua 
esfera conceptual e teleológica, de instrumento orientador e directivo, destinado, essencialmente, a disciplinar a gestão fundiária 
deixando a concretização das suas prescrições, em matéria de gestão urbana, para os planos de urbanização e os planos de pormenor. 
Neste sentido, o objectivo geral do PDM será o de conceber um modelo territorial, destinado a enquadrar todas as acções de 
desenvolvimento públicas e privadas da administração central e local que incidam sobre o território municipal, identificando os 
aspectos estruturantes do território e estabelecendo a distribuição geográfica das categorias e classes de uso do solo. O carácter 
genérico da classificação dos usos não concretiza nenhuma qualificação específica para cada parcela de terreno em particular nem 
procede, desde logo, à afectação dos respectivos usos a qual resultará de estudos de maior detalhe. Deverá, portanto, «abster-se de 
estabelecer índices de construção e outros parâmetros que só podem ser criteriosamente especificados em PU e em PP» 4. 
Sendo um plano de natureza estruturante, dotado de um conteúdo programático e destinado a enquadrar os planos e estudos de maior 
detalhe, não implica qualquer afectação directa do solo a actividades específicas nem confere, por si só, direitos aos particulares. 
O PDM destina-se, portanto, a enquadrar e tornar operativo o ordenamento dos aspectos estruturantes de um concelho sendo 
imprescindível a elaboração de outros planos -  PU e de PP e planos sectoriais para o espaço, agrícola, florestal e zonas únicas - para 
as áreas urbanas e de urbanização programada e também de «estudos e programas específicos que, no conjunto, vão desenvolvendo e 
detalhando as soluções a executar em cada unidade territorial ou em cada unidade operativa de planeamento e gestão»5.  
No que concerne ao plano de urbanização, dispõe o art.º 87º do RJIGT que este “define a organização espacial de parte delimitada do 
território municipal, incluída em perímetros urbanos, podendo englobar solo rural complementar que exija uma intervenção 
integrada de planeamento”. 
O PU define, pois, a estrutura urbana da cidade ou aglomerado por ele abrangido. De acordo com a concepção correspondente à 
ideia de cidade que propõe e desenha, define e identifica rede viária principal, elementos estruturantes como praças, avenidas, 
parques, locais e edifícios simbólicos, delimitando as zonas a tratar em pormenor. 
Disciplina o uso, ocupação e transformação do solo das áreas urbanas e de urbanização programada demarcando unidades operativas 
e, dentro destas, especificando as zonas correspondentes aos diferentes usos funcionais.   
O plano de pormenor, conforme resulta do art.º 90º, “desenvolve e concretiza, propostas de organização espacial de qualquer área 
específica do território nacional, definindo com detalhe a concepção da forma de ocupação e servindo de base aos projectos de 

                                                 
4 LOBO, Manuel Costa; PARDAL, Sidónio; CORREIA, Paulo V. D.; LOBO, Margarida Sousa – Normas Urbanísticas, Vol. 1 (Principias e Conceitos 
Fundamentais), 2.a ed., Lisboa, DGOTDU IUTL, 1996, p. 104-105. 
 
Sobre o conteúdo do PDM importa citar o que, a respeito, escreveram os mencionados autores. Este, «deve incluir, em termos genéricos:  
a) Enquadramento regional (valorizando as questões intermunicipais).   
b) Conclusões de cada relatório sectorial caracterizando as potencialidades e problemas mais relevantes:  
· Condicionantes existentes (síntese); 
· Situações à partida e tendências;  
· Problemas e carências;  
· Propostas e cenários alternativos.  
c) Propostas integradas (acompanhadas por plantas ilustrativas):  
· Estratégias para o desenvolvimento de todo o município (política de solos e processo de gestão fundiária);  
· Caracterização funcional da rede de centros urbanos e suas áreas de influência;  
· Sistemas de infraestruturas e redes gerais de equipamentos e serviços de nível municipal e supra-municipal;  
· Ordenamento municipal definindo as unidades correspondentes às diversas classes de uso e respectivo programa de desenvolvimento;  
· Condicionantes e servidões (para além das condicionantes existentes, acrescenta as que decorrem da proposta de plano); 
. Gestão dos recursos hidricos e hidro-geológicos; .  
· Regulamento; 
· Programa geral de investimentos a médio prazo;  
· Avaliação dos encargos gerais de infraestruturação;  
· Avaliação e selecção das propostas alternativas para a administração urbanística e para as iniciativas municipais a empreender». 
 
5 LOBO, Manuel Costa; PARDAL, Sidónio; CORREIA, Paulo V. D.LOBO, Margarida Sousa – Normas Urbanísticas, Vol. 1 (Principias e Conceitos 
Fundamentais), 2.a ed., Lisboa, DGOTDU IUTL, 1996, p. 109. 
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execução das infra-estruturas, da arquitectura dos edifícios e dos espaços exteriores, de acordo com as prioridades estabelecidas nos 
programas constantes do plano director municipal e do plano de urbanização”.  
Trata-se, portanto, de um plano com um nível de detalhe correspondente ao do desenho urbano cuja função é conceber soluções 
urbanísticas concretas para os edifícios, infra-estruturas e espaços exteriores.  
Integra, por outro lado, as regras necessárias à sua execução, prevendo o sistema de execução a utilizar e definindo os direitos e os 
deveres dos proprietários abrangidos pela área de intervenção do plano. 
O Plano de Pormenor desenvolve e concretiza as disposições constantes de Plano de Urbanização em vigor ao mesmo tempo que 
serve de base à realização das operações de loteamento urbano.  
Para além de dispor sobre o regime aplicável às construções novas deve ter em conta os edifícios existentes, a conservar, a remodelar 
ou a demolir definindo uma solução urbanística de conjunto para a área por ele abrangida.   
Podem, ter por objecto áreas consolidadas, designadamente, centros históricos e zonas classificadas como património cultural, 
definindo regras para a sua conservação e estabelecendo os limites em caso de alteração. 
O plano de pormenor é sempre um plano de natureza urbanística que só tem sentido em espaço urbano. A figura do plano de 
pormenor em espaço rural só pode ser entendida como a emergência de uma operação urbanística que pode, no caso de ser um 
“resort turístico”, não envolver uma operação formal de loteamento mas estabelece e implanta uma base infra-estrutural e um 
parcelamento material com usos e edificações que corresponde e funcionam como um sistema urbano. 
 
Delimitados os conteúdos dos planos e actuando, cada um deles, na respectiva esfera de actuação, mais fácil será consolidar um 
processo de planeamento municipal onde os fins sejam prosseguidos pelos instrumentos para tal vocacionados. 
Neste sentido, a revisão dos PDM deve tender para tornar estes planos mais programáticos e menos normativos deixando a 
configuração do território para planos e estudos mais específicos. Para tal é essencial distinguir o planeamento estratégico do 
planeamento operativo. 
 

2. Distinção entre planeamento estratégico e planeamento operativo 
 
A figura do Plano Director Municipal tem assumido uma função quase exclusiva na conformação e gestão do território municipal. 
Este plano já foi, sugestivamente, acusado de “hipergarantismo” e de “bigamia teleológica” 6. 
Na verdade, o plano em causa pretende assumir uma função estratégica e ao mesmo tempo que define o estatuto jurídico económico 
da propriedade. Pretende, simultaneamente, ordenar o território e servir de enquadramento às pretensões casuísticas, que se vão 
apresentando ao município, desde operações de loteamento até à reconstrução de habitações.  
Há que fazer, portanto, uma distinção entre o que é o planeamento estratégico, cuja função deve ser assumida pelo PDM, e o 
planeamento operativo a ser tratado no âmbito dos planos de Urbanização e de Pormenor.  
O planeamento estratégico tem uma função de enquadramento e de programação. Partindo da análise da situação existente, traça as 
linhas fundamentais no que respeita à concepção urbanística pretendida e do desenvolvimento desejável, mediante a programação 
dos objectivos a alcançar. Constitui, portanto, um instrumento preparatório, onde são fixadas as linhas gerais e orientadoras dos 
planos mais concretos que se venham a desenvolver. 
Analisar, programar, enquadrar e orientar as diferentes intervenções sobre o solo, eis a função do planeamento estratégico. Este, 
incide sobre toda a área do município traçando as linhas fundamentais quanto ao o tipo de uso de solo considerado adequado ao 
desenvolvimento urbanístico pretendido, de acordo com as necessidades previsíveis, considerando a estrutura económica e social do 
espaço municipal.  
Representa as grandes infra-estruturas, os equipamentos de utilização colectiva, as áreas destinadas a agricultura e floresta e por fim, 
identifica as áreas que representem perigos potenciais, como solos ou águas contaminados. 
A este nível as regras são de natureza geral e abstracta e o respectivo procedimento mais rápido e menos denso. Não são 
directamente vinculativos para os particulares. 
                                                 
6 ANTUNES, Luís Filipe Colaço – A Ausência do Topos no Plano Urbanístico: para uma planificação teleológica. Texto de opinião n.º 39, In Encontro 
A Cidade Para o Cidadão: o planeamento de pormenor em questão. DPA: 2006 
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O plano operativo desenvolve e concretiza as opções definidas no plano estratégico em áreas delimitadas do município.  
A este nível, o plano está vocacionado para a execução de operações concretas definindo, com diversos graus de particularização, a 
forma da cidade. Incide sobre áreas específicas do município podendo, mesmo, fixar em pormenor o uso de terrenos concretos e 
determinados. Ou seja, apresenta soluções de detalhe, de desenho urbano, a adoptar aquando da concretização das opções 
urbanísticas. 
O procedimento é mais complexo e garantístico sendo, as suas determinações, juridicamente vinculativas já que regulam o estatuto 
jurídico do solo para fins edificatórios.  
Acontece que o nosso Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, no seu Artigo 3º, dispõe que os planos municipais de 
ordenamento do território (e os planos especiais de ordenamento do território) vinculam as entidades públicas e, ainda, directa e 
imediatamente os particulares. 
Esta disposição tem dado origem aos mais variados equívocos não só porque se confunde vincular com conferir direitos, como 
também porque se “mete dentro do mesmo saco” um conjunto de realidades essencialmente diversas. 
Ora, vincular significa obrigar, impor, sujeitar. Significa que nenhuma pretensão pode contrariar o disposto no plano em causa. Mas 
não significa nem pode significar que a mera adequação à suas prescrições implique, só por si e sem qualquer mediação, a 
configuração de direitos na esfera jurídica do particular. 
A este respeito importa citar António Duarte de ALMEIDA, Cláudio MONTEIRO, Pedro Siza VIEIRA, et alt., na anotação que 
fazem ao art.º 1º do DL 69/90, de 2/3, que não obstante, mantém toda a actualidade. Referem os autores que o mencionado Decreto-
Lei, ao denominar os planos de iniciativa e elaboração municipal de «planos municipais de ordenamento do território», induz um 
equívoco que faz tábua rasa da complicada trama de relações estabelecidas entre ordenamento do território e urbanismo. Esquece 
que, sob a aparência de um objecto comum se revelam abordagens diversas e autónomas; esquece que o PDM e os PU/PP não têm 
conteúdos funcionais homogéneos; esquece que entre o PP e as faculdades privadas de conformação urbanística existem mais 
semelhanças que diferenças. Esquece, sobretudo, que a utilização constitucional do termo «ordenamento do território» tem um 
significado não compatível com a regulamentação directa, imediata e concreta dos usos de solo» 7. 
Com efeito, muitas das disfunções que se manifestam ao nível do planeamento e gestão provêm, por um lado, da diluição ou mesmo 
do incorrecto traçado das fronteiras entre ordenamento do território e urbanismo e, por outro, da forma unívoca como se tratam e 
aplicam conceitos tão diversos como vincular e conformar o direito de propriedade. 
 

3. Só os planos urbanísticos criam direitos e obrigações na esfera jurídica dos particulares 
 
O PDM, na forma como tem vindo a ser entendido e aplicado, assume um caracter orientador e coordenador, definindo opções e 
estabelecendo critérios, mediante normas gerais, ao mesmo tempo que qualifica e classifica o uso do solo tornando as suas 
disposições não apenas vinculativas mas também directamente aplicáveis e invocáveis pelos particulares. 
É importante perceber que “vincular” e “conformar o direito de propriedade” não são expressões equivalentes. Da mesma forma que 
é fundamental distinguir os planos que têm essa capacidade daqueles que não a têm. 
A conformação do direito de propriedade do solo pelo plano significa que este «tem como efeito o estabelecimento de prescrições 
que vão tocar a própria essência do direito de propriedade, através da classificação do uso e destino do solo, da divisão do território 
em zonas e da definição dos parâmetros a que deve obedecer a ocupação, uso e transformação de cada uma delas» 8. 
Ora, esta resulta, apenas, dos planos que contêm normas dotadas de uma densidade e especificidade tais que seja possível daí retirar 
indicações concretas quanto ao uso de áreas singulares e não de planos destinados a fixar as regras gerais sobre a ocupação do solo. 
Assim, só os planos de conteúdo concreto e preciso terão essa capacidade e não aqueles que se limitam a estabelecer directivas e 
opções gerais quanto ao ordenamento do território. 

                                                 
7 ALMEIDA, António Duarte de; MONTEIRO, Cláudio; CAPITÃO, Gonçalo; GONÇALVES, Jorge; MARCO, Luciano; GOES, Manuel Jorge;  VIEIRA, 
Pedro Siza;– Legislação Fundamental de Direito do Urbanismo Anotada e Comentada. Vol. I. Lisboa: Lex, Edições Jurídicas, 1994, p.139 
  
8 CORREIA, Fernando Alves – Manual de Direito do Urbanismo. Coimbra: Almedina, Novembro, 2001, p. 248 
 



 

Isabel Soares de Almeida – Câmara Municipal de Loures 9

Conforme já referimos atrás uma das críticas apontadas ao plano director municipal consiste na sua utilização simultânea como plano 
urbanístico e de ordenamento do território.  
A doutrina distingue normas de ordenamento do território e normas de urbanismo da seguinte forma:  
As normas de ordenamento território são entendidas como meras directivas, dotadas de um caracter orientador e coordenador. 
São normas gerais destinadas a estabelecer as opções e os critérios que serão posteriormente concretizados, desenvolvidos e 
densificados em planos de conteúdo mais preciso. Como tal, não têm a capacidade de definir as modalidades e intensidades de uso 
do solo. Sendo dotadas de eficácia jurídica indirecta ou mediata e não directa ou imediata elas não têm a capacidade de conformar o 
direito de propriedade. 
As normas de direito do urbanismo definem, concretizam e densificam as regras constante dos instrumentos de ordenamento do 
território, ao estabelecerem, «de um modo mais ou menos concreto e preciso, o destino e o regime de ocupação, uso e transformação 
do solo» 9. 
As suas normas são dotadas de eficácia directa e imediata tendo, portanto, uma natureza conformadora do direito de propriedade. 
Acontece que o Plano Director Municipal, ao ser utilizado e entendido como um instrumento “híbrido”, misto de instrumento 
urbanístico e de ordenamento do território, operando a uma escala que lhe permite, simultaneamente, classificar e conformar o 
direito de propriedade, estabelecer directivas e servir de critério imediato na apreciação de pretensões concretas, acaba por estar na 
origem dos grandes equívocos em que assenta o actual sistema de planeamento do território. 
Assim, deveria ser clarificada a natureza dos planos municipais: 

a) O Plano Director Municipal, enquanto Plano de Ordenamento do Território deve assumir a sua função estratégica e de 
enquadramento dos restantes planos municipais; 

b) Cabendo, apenas, aos Planos Urbanísticos - de Urbanização e de Pormenor - definir o estatuto jurídico do solo para fins 
edificatórios. 

 
Nas palavras de Luís Filipe Colaço ANTUNES «o Plano Director Municipal deveria ordenar mais o território e não tanto a 
propriedade do solo e o seu direito». Segundo este autor «o plano urbanístico é indispensável ao ordenamento da cidade e do 
território, mas isso não será possível sem que recupere a sua veracidade teleológica – ordenar o território. Só desta forma pode 
renascer a sua credibilidade e legitimidade. (...) Daí a centralidade do retorno do direito urbanístico à forma urbis sob a forma de 
plano de pormenor. 
Aquilo a que chamamos plano urbanístico, conceptualmente, não o tem sido. 
O que o planos urbanístico deve oferecer não é o ius aedificandi mas o ius urbifaciendi. O estatuto do lugar como marca distintiva 
de uma planificação pós-metafísica» 10. 
 
No mesmo sentido se haviam já pronunciado os autores das Normas Urbanísticas ao afirmar que o «urbanismo é mais do que o 
enquadramento do exercício de prerrogativas decorrentes da propriedade privada; na sua essência visa ordenar, planear, projectar e 
construir o espaço das actividades sociais com mérito técnico e estético» 11.  
Para tanto é necessário, por um lado, que o PDM regresse à sua esfera de acção, e por outro, que a concretização das pretensões 
urbanísticas tenha por base planos suficientemente, detalhados vocacionados para enquadrarem, de forma adequada, o processo de 
fazer cidade. 

                                                 
9 CORREIA, Fernando Alves – Manual de Direito do Urbanismo. Coimbra: Almedina, Novembro, 2001, p. 65  
10 ANTUNES, Luís Filipe Colaço – A Ausência do Topos no Plano Urbanístico: para uma planificação teleológica. Texto de opinião n.º 39, In Encontro 
A Cidade Para o Cidadão: o planeamento de pormenor em questão. DPA: 2006 
11 LOBO, Manuel Costa; PARDAL, Sidónio; CORREIA, Paulo V. D.;LOBO, Margarida Sousa – Normas Urbanísticas, Vol. 1 (Principias e Conceitos 
Fundamentais), 2.a ed., Lisboa, DGOTDU IUTL, 1996, p. 3.  
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IV - Conclusões 
 
 
No cerne da problemática urbanística, analisada à luz do regime legal vigente, está a promiscuidade quer ao nível das competências e 
das entidades que as exercem, quer ao nível do conteúdo, objectivos e resultados dos planos. 
 
A regra de atribuição aos municípios das competências em matéria urbanística tem vindo a perder a força, mercê de uma cada vez 
maior intervenção da administração central na elaboração e aprovação dos planos municipais de ordenamento do território. 
 
Destinada a assumir uma função de controlo da legalidade e compatibilidade entre instrumentos de gestão territorial, a sua 
intervenção converte-se, muitas vezes numa imposição autoritária das soluções consideradas mais adequadas ou oportunas de uma 
perspectiva técnica e não política. 
 
Na realidade, a Administração Central, ao pronunciar-se sobre questões diversas das que lhe são facultadas pelo regime legal vigente 
está, na prática, a exercer uma tutela de mérito em contrariedade com o disposto na CRP e na Lei da Tutela Administrativa. 
 
Por outro lado, ao apresentar propostas alternativas, definir objectivos e impor modificações, no âmbito do procedimento de revisão, 
a administração central acaba por chamar a si o exercício de atribuições próprias dos municípios, definindo a forma e o conteúdo dos 
planos. 
 
Ora, a intervenção do Estado em matérias que se prendem com a prossecução de atribuições próprias dos municípios deve cingir-se 
ao estritamente necessário para assegurar a compatibilidade dos planos municipais com as opções tomadas ao nível do correcto 
ordenamento do território. 
 
No que respeita aos instrumentos de gestão territorial é essencial que os mesmos se distingam em função do respectivo conteúdo, 
objectivos e efeitos de forma que cada nível de planeamento se enquadre na respectiva esfera de acção, evitando sobreposições e 
intervenções desenquadradas. 
 
Neste sentido, é importante estabelecer a distinção entre planeamento estratégico, destinado a fixar as linhas orientadoras, do 
planeamento operativo destinado a concretizá-las, sendo apenas a este nível que as normas se assumem como juridicamente 
vinculativas, ao regular o estatuto jurídico do solo para fins edificatórios. 
 
Assim, o plano director municipal deve assegurar a sua função enquanto instrumento de gestão territorial deixando de ser utilizado, 
em simultâneo como plano estratégico e operativo, urbanístico e de ordenamento do território, conformador e não conformador do 
direito de propriedade. 
 
O que significa, de outra perspectiva, centrar a prática urbanística nos planos urbanísticos - de urbanização e de pormenor - 
contrariando a tendência actual para conformar o território na base de normas abstractas e proíbicionistas que não permitem prever 
nem avaliar os resultados dos planos. 


