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INTRODUÇÃO 

�

O “antigo” problema do desordenamento do território.�

Apesar de um enquadramento jurídico que, nas últimas décadas, tem vindo a ser recheado com os mais diversos 

instrumentos de política e gestão territorial, aos vários níveis de actuação (central, regional e local), e apesar da 

1ª geração de Planos Directores Municipais já ter tido tempo de dar “frutos”, estando em plena fase de revisão, a 

realidade urbanística continua a saldar-se essencialmente por formas dispersas, desarticuladas e de má 

qualidade vivencial na estrutura do povoamento, seja ele de carácter urbano ou em espaço rústico. Salda-se 

ainda pela incapacidade de salvaguarda dos valores e recursos naturais e pela persistência ou mesmo 

agravamento dos problemas ambientais. As políticas de protecção de valores ecossistémicos, que foram 

ciosamente “reservados”, não tiveram êxito devido a erros de princípios conceptuais e por não terem sido 

estabelecidas e assumidas acções válidas no sentido da eficácia da preservação dos valores autênticos que, em 

boa verdade, não chegam a ser identificados e avaliados com rigor. 

�

O problema da estrutura do povoamento é assumido e reconhecido no programa de acção do PNPOT, sendo 

mesmo identificado como um dos problemas de ordenamento do território diagnosticados – “(...) Expansão 

desordenada das áreas urbanas, fragmentando o tecido natural, afectando a sua qualidade o potencial ecológico, 

paisagístico e produtivo, e dificultando e encarecendo o desenvolvimento das infra-estruturas e a prestação de 

serviços colectivos (...)”; contudo, o mesmo PNPOT refere de forma acrítica diplomas como o da RAN e da REN, 

e ignora toda a problemática da gestão fundiária e da relação dos planos territoriais com o mercado imobiliário e 

a questão das mais-valias. 

�

A REALIDADE �

O actual Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial  (RJIGT) classifica o solo, de uma forma básica 

e em função da utilização dominante, em urbano e rural. Sendo que como definição de solo urbano temos todo  

“ (…) aquele para o qual é reconhecida vocação para o processo de urbanização e de edificação, nele se 

compreendendo os terrenos urbanizados ou cuja urbanização seja programada, constituindo o seu todo o 

perímetro urbano”.  

 

(cfr. alínea b) do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, e alínea b) do n.º 2 do artigo 72.º, do DL 

n.º 380/99, de 22 de Setembro com as alterações introduzidas pelo DL n.º  310/2003, de 10 de Dezembro).�

E como solo rural “(...) aquele para o qual é reconhecida vocação para as actividades agrícolas, pecuárias, 

florestais ou minerais, assim como o que integra os espaços naturais de protecção ou de lazer, ou seja ocupado 

por infra-estruturas que não lhe confiram o estatuto de solo urbano.” ( alínea b) do n.º 2, do artigo 15.º da Lei n.º 

48/98, de 11 de Agosto; e alínea b) do n.º 2 do artigo 72.º do DL n.º 380/99, de 22 de Setembro com as 

alterações introduzidas pelo DL n.º 310/2003, de 10 de Dezembro). 

�

Nesta dicotomia classificativa do território, o termo “rural” é incorrecto porquanto o negativo de urbano é o 

espaço rústico, o qual se encontra espartilhado por diversos regimes, planos e reservas – RAN, REN, Regime 

Florestal, Rede Natura 2000, POOC, de entre outros. A confusão instalada acaba por impedir um correcto 
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ordenamento do território, nomeadamente no que concerne ao controlo da ocupação urbana. Note-se que as 

áreas disponíveis para a expansão urbana devem ter um estatuto próprio à margem do perímetro urbano já 

constituído. Entretanto, a classe de solo urbano carece de uma articulação com todas as outras classes de uso 

de modo a assegurar uma disciplina reguladora do mercado imobiliário que respeite e confie nos planos de 

classificação dos usos. Para que isto seja possível, é necessário um conjunto de instrumentos operacionais que 

devem ser constituídos e legitimados através de uma Lei dos Solos, sem a qual é impossível conceber os Planos 

Municipais e as operações de gestão urbanística, com as inerentes perequações, expropriações, permutas, 

loteamentos, para citar algumas das operações. Na falta de Planos de mérito e eficazes acabamos por cair 

fatalmente no Desordenamento do Território. 

�

Importa ter presente que a alteração de solos rústicos para urbanos é concretizada em sede de alteração ou 

revisão do PDM. Contudo, verifica-se que a 1ª geração destes PMOT promoveu a delimitação de perímetros 

urbanos sobredimensionados, porventura com o objectivo de impedir uma inflação dos preços do solo 

urbanizável. Acontece que tal objectivo não foi conseguido e tampouco se conseguiu gerir o processo da 

expansão e ocupação urbana. Podemos mesmo dizer que o modo como estão instituídas as áreas urbanizáveis 

quase que conduz à sua indisponibilidade para a urbanização, tal é a inflação de preços e a incapacidade 

administrativa de os disponibilizar para a sua função social. 

 

Este sobredimensionamento terá resultado de uma vã tentativa de regular o preço da oferta do solo urbano e 

urbanizável. Contudo, estando os solos maioritariamente na mão dos privados e não estando estabelecidos 

critérios claros quanto à programação das operações de concretização das propostas do PDM – ou seja, 

entendendo-se que todo o solo classificado como urbano no PDM será passível de ocupação imediata –, a 

iniciativa de venda depende ainda e apenas da vontade dos proprietários. A decisão de urbanizar escapa assim 

aos Municípios, acontecendo pois de forma desgarrada, sem grandes preocupações de qualidade ou 

enquadramento, saldando-se em custos acrescidos para as autarquias, quer em termos de infra-estruturas, quer 

na necessária oferta de serviços e equipamentos. 

 

Por outro lado, poderemos encarar a amplitude destes perímetros como uma tentativa de reacção aos 

condicionamentos existentes no solo rústico, pretendendo possibilitar dessa forma a criação de “reservas” de 

solo urbanizável. 

 

Importará ainda referir a especificidade urbanística dos espaços urbanos de uso industrial. A ocupação urbana 

“tradicional” apresenta uma demarcação com alguma sequência/continuidade, enquanto que os espaços 

industriais aparecem habitualmente demarcados nos PDM’s de 1ª geração de forma fragmentada, abrangendo 

terrenos não infraestruturados, maioritariamente  particulares. Na grande maioria das vezes o espaço industrial 

localiza-se perifericamente aos aglomerados, em grandes bolsas de terreno, sem estabelecerem qualquer 

relação com o mesmo. São espaços urbanos periféricos sem serem periferias, ou urbano-industriais, mas 

geridos pelos mesmos normativos legais. São ainda grandes consumidores de espaço e infraestruturas, 

sobretudo rodoviárias, dadas as acessibilidades funcionarem como factor vital de atractividade e de 

competitividade das indústrias/empresas aí instaladas. 



 3 

 

Na falta instrumentos de gestão territorial que possam exercer efectivamente algum tipo de planeamento/gestão 

sobre os mesmos, o resultado salda-se mais uma vez por um desordenamento do espaço urbano/industrial e 

pela falta crónica de espaços com esta vocação, dado serem retidos para efeitos de especulação. Assim, a 

gestão fundiária associada ao desenvolvimento Industrial e à criação de emprego, sendo aspectos determinantes 

para o desenvolvimento global dos concelhos, fogem mais uma vez ao controle das autarquias.   

  

De facto, existem municípios sobre os quais recai uma forte pressão para a localização industrial, onde os 

espaços desta natureza e ainda mais os poucos devidamente infraestruturados, são ansiosamente procurados, 

pela urgência no investimento. Contudo, os terrenos classificados como tal encontram-se indisponíveis e os lotes 

não ocupados são escassos e na maioria dos casos encontram-se retidos para especulação, o que impede, por 

vezes, a própria expansão de indústrias já instaladas, estrangulando todo um processo de desenvolvimento 

económico e social.  

  

O articulado jurídico que enquadra a implantação das zonas industriais é o mesmo que gere as obras de 

urbanização e edificação, ou seja, o DL n.º 555/99, com a redacção que lhe foi dada pelo DL n.º 177/2001, não 

se tendo adaptado às circunstâncias específicas dos loteamentos industriais, em especial os que se encontram 

afastados de aglomerados habitacionais urbanos, uma vez que os obriga à adequação a este regime em termos 

de coeficientes técnicos para dimensionamento de espaços verdes, equipamentos, estacionamentos e infra-

estruturas.  

 

Estes espaços enfermam assim de vários constrangimentos, observáveis logo na forma como são delimitados 

em sede de PDM, e depois na inoperância dos instrumentos de gestão territorial que são por vezes utilizados 

para remediar/planear a sua ocupação, e ainda o enquadramento jurídico que gere  a sua implementação. Num 

contexto desta natureza dificilmente atingiremos as metas propostas pela administração central, ou seja a 

prossecução de um ordenamento industrial mais consentâneo com o desenvolvimento sustentado do território, 

onde haja equilíbrio entre o interesse económico, o ambiente e o próprio desenvolvimento empresarial. 

 

No entanto, porque o PDM continua a funcionar como “gestor” urbanístico, na falta crónica de PU’s e com as 

dificuldades verificadas na implementação dos PP’s, quase sempre sujeitos a ratificação, na medida em que se 

tornam necessários acertos e alterações na classificação de solos e, mais uma vez, porque em todo este 

processo nunca se trata concretamente da gestão fundiária e da regulação do mercado de solos, fica-se à 

margem de uma clara planificação ao nível da intervenção no território. A acção de planeamento acaba por sair 

frustrada, assim como a tentativa de criação de “reservas” ou “bolsas” de solo urbanizável. 

 

Assim sendo, verificamos que a utilização do PDM como instrumento de gestão promove apenas uma incerta 

classificação do solo, com uma base taxonómica errada, sem lógica ao assumir, por exemplo, a REN como se 

fosse um uso do solo, desprezando a qualificação da intervenção urbanística. Acresce ainda que o PDM é 

utilizado para legitimar decisões de gestão, de forma cega, simplesmente porque não é possível fazê-lo à sua 

escala. O PDM, tal como tem vindo a ser entendido, não tem vocação para controlar loteamentos ou o 



 4 

licenciamento de uma construção. Essas decisões não cabem no seu conteúdo e no seu grão de trabalho, muito 

embora deva preparar e fundamentar a programação estratégica do crescimento urbano. 

�

A autonomia municipal, em matéria de gestão urbanística, é praticamente coarctada de forma sistemática, pela 

falta de clareza e sistematização das regras que emanam da própria Lei. Apesar da Lei “disponibilizar” para as 

autarquias outros instrumentos, estes tornam-se inoperacionais na medida em que dependem da vontade da 

administração central e, em alguns casos, da anuência simultaneamente expressa de vários ministros, como é o 

caso das Áreas de Construção Prioritária (ACP – DL n.º 152/82, de 3 de Maio, alterado pelo DL n.º 210/83, de 23 

de Maio), Áreas de Desenvolvimento Urbano Prioritário (ADUP – DL n.º 152/82, de 3 de Maio, alterado pelo DL 

n.º 210/83, de 23 de Maio), Unidades de Execução (DL n.º 380/99, de 22 de Setembro alterado pelo DL n.º 

310/2003, de 10 de Dezembro) e Unidade Operativa de Planeamento e Gestão. Por isso, são figuras nunca ou 

quase nunca utilizadas. 

 

O QUE QUEREMOS?�

Todos queremos sensivelmente o mesmo: habitar em zonas com qualidade urbanística, a preços decentes, com 

privacidade, boas acessibilidades aos equipamentos escolares ou de saúde, desportivos ou recreativos, não 

esquecendo a rapidez dos percursos casa-trabalho; queremos ainda preservar valores naturais, controlar os 

problemas ambientais, isto é, as fontes e os riscos de poluição. Uma parte destes objectivos foi alcançada, no 

nosso país, graças ao empenho dos municípios. Os maiores constrangimentos colocam-se essencialmente a 

uma escala supra-municipal, nomeadamente ao nível das políticas das áreas classificadas, da política florestal, 

da política agrícola e nas políticas urbanas, na medida em que estas dependem de planos territoriais que, na 

prática, os municípios são impedidos de elaborar e controlar. 

 

Os municípios necessitam de ver respeitada a sua autonomia para poderem assumir as responsabilidades do 

planeamento urbanístico. A Lei deve demarcar claramente, sem ambiguidades, as competências, os direitos e os 

deveres da administração central e local, dos proprietários de terrenos, dos promotores imobiliários e do sector 

da construção civil, sem misturar e confundir interesses, identidades e responsabilidades. Por outro lado, é 

necessário trabalhar para uma evolução do quadro legal onde, por vezes, a técnica jurídica e a técnica 

urbanística se encontram tratadas de forma pouco concertada, para não dizer incoerente. 

 

É essencial atender às especificidades do território: cada Município apresenta um modo distinto de lidar com as 

situações, de organizar o seu território e de  estruturar os seus espaços urbanos, e que deseja harmonizar com 

desafios actuais, sobretudo tendências de aglomeração e estruturação do espaço fortemente influenciadas pelo 

aumento da mobilidade, promotora de novas concentrações e dispersões. 

�

Contudo, o RJIGT propõe a aplicação de critérios uniformes para a classificação e qualificação do solo em todo o 

território nacional (ainda por regulamentar), incorrendo no risco de esquecer a existência de opções 

completamente díspares ao nível da ocupação urbana e não só. 
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Será desejável a aplicação de critérios uniformes a modelos de ocupação que têm como base grandes 

“quarteirões” edificados que marginam e enquadram pequenas quintas e quintais, onde se conjuga a função 

habitacional com uma actividade  agrícola de complemento à actividade principal da família, que tem o seu 

emprego e primeira fonte de rendimento na indústria ou nos serviços (situação muito comum no Litoral) ou a 

modelos que consagram pequenos povoados aos quais se encontra afecto um amplo espaço agrícola, que serve 

de suporte económico à vivência dessas populações? 

 

O respeito pelas especificidades qualifica o território, promove-o. A imposição de critérios classificativos limita a 

prática profissional do urbanista.� Não poderemos esquecer-nos de que uma parte considerável do “espaço 

urbano”, tal como se encontra classificado nos Planos Directores Municipais, é, na realidade, o resultado de 

leituras e interpretações que decorrem da sensibilidade do urbanista, ao qual se exige um trabalho de autor. As 

tentativas de uniformização de critérios emanam do espírito de uma burocracia que é contrária e oposta ao acto 

de planear, arquitectar, desenhar e compor o território.  

 

A OPORTUNIDADE�

O problema equacionado prende-se essencialmente com a ocupação desregrada dos perímetros urbanos, sendo 

que a sua delimitação, nos PDM de 1ª geração,  foi feita com de uma forma conceptualmente incorrecta, não só 

na sua vertente espacial, mas fundamentalmente no que diz respeito aos direitos constituídos a partir da planta 

de ordenamento e seus parâmetros urbanísticos. Os PDM, de facto, abriram a porta a práticas especulativas e 

ocupações casuísticas, sem obediência a um programa de intervenção (leia-se “planeamento”), pelo que a 

solução ou mitigação desta situação anómala terá de passar por um conjunto de reflexões, de que destacamos, 

em primeiro lugar, a necessidade de clarificação de alguns conceitos que lhe estão associados. 

 

Os PDM, ao classificarem os solos como “urbanizáveis”, estão juridicamente a constituir direitos para os 

proprietários dos prédios em causa? Note-se que na prática da gestão corrente a resposta é afirmativa, o que é 

muito grave: nestas circunstâncias não é possível uma gestão racional, planeada e urbanisticamente séria e 

conseguida da expansão dos aglomerados urbanos, ou  da sua contenção. 

 

Como será possível a revisão das “reservas” do solo classificado como “urbanizável” nos PDM de 1.ª geração? 

Deverão ser redefinidas, passando a “solos de urbanização programada”, conceito este cujo significado se 

encontra ainda por esclarecer, definir e regulamentar? 

 

Fundamental será também, em nosso entender, a definição de princípios de ocupação para os espaços rústicos, 

entendendo esta ocupação como uma responsabilização dos proprietários e das entidades que tutelam os usos 

pela sua correcta condução. A protecção efectiva das áreas classificadas, a condução da exploração florestal e 

silvo-pastoril, a estabilidade das explorações agrícolas, a estruturação controlada do povoamento fora dos 

perímetros urbanos, a salvaguarda da qualidade ambiental e a valorização da paisagem são preocupações, que 

no seu conjunto, devem estar subjacentes a todo o processo de planeamento. �
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Deverão assumir-se princípios que permitam a salvaguarda de valores do património arquitectónico e 

paisagístico, nomeadamente dentro dos perímetros urbanos, circunstância que se encontra esquissada no 

RJIGT, na própria designação de perímetro urbano. 

�

Com um enquadramento jurídico propício no que respeita ao novo RJIGT, o Município poderá reivindicar a 

autoridade para determinar efectivamente o modelo de desenvolvimento que pretende para o seu território  e 

especialmente  para a estruturação do seu espaço urbano, ou seja, onde, como e quando urbanizar, dirigindo 

para essas áreas estudos e planos, bem como outras operações urbanísticas. 

 

Para que tal se possa implementar deverão ser definidos critérios de gestão fundiária, dado ser relevante a 

introdução de mecanismos reguladores, nomeadamente na obtenção de solos, reconhecendo a dimensão 

económica e fundiária do Plano. A concretização destes mecanismos poderá ser feita através da 

regulamentação de um regime de cedências e compensações, compatibilizados com os normativos  legais 

afectos ao licenciamento de construções e loteamentos e de taxas urbanísticas. Para tal, deverá ser dada 

particular relevância à implementação das unidades operativas de planeamento e gestão, nos termos 

definidos na Lei (v.g. Art. 85.º do DL n.º 380/99, de 22 de Setembro, na sua actual redacção). 

�

O regime das cedências ao domínio público previsto no Regime Jurídico da Urbanização e da edificação tem 

favorecido o aumento da construção e a redução de áreas de cedência para equipamentos e zonas verdes, dado 

ter-se vulgarizado a “troca” da própria cedência por numerário. Esta situação deverá ser repensada, pela 

necessidade imperiosa de constituição de uma bolsa de terrenos, a qual servirá  de “moeda de troca 

compensatória”, contribuindo para o equilíbrio dos preços de solos disponíveis para urbanizar. Assim, deverá 

privilegiar-se a cedência ao domínio público no licenciamento de loteamentos através de lote(s), devendo, no 

caso de intervenções de menor dimensão, as eventuais compensações em numerário ser depositadas num 

fundo a ser utilizado exclusivamente na compra de solo urbanizado, apto para construção. 

 

Com o funcionamento destes mecanismos, o município teria efectivamente nas suas mãos o controle da decisão 

de urbanizar  segundo um planeamento e um programa pré-estabelecidos, naturalmente articulados com 

políticas, planos e projectos supra-municipais e nacionais. 

�

A legislação que actualmente enquadra os PDM’s de 2ª geração avançou de facto relativamente ao DL n.º 69/90, 

de 2 de Março,  tornando-se mais exigente, clarificando e responsabilizando o município pelas suas escolhas – 

basta analisar o conteúdo do já mencionado Artigo 85.º, que estabelece o conteúdo material do Plano.�

Contudo, o processo de tramitação da revisão continua longo, ameaçando a adequação dos objectivos 

estratégicos assumidos pelos municípios a uma realidade em constante mudança, e colocando em causa a 

implementação das suas propostas, bem como a aceitação social das soluções preconizadas. Se  neste quadro 

contarmos ainda com as habituais restrições, mais ainda da falta de clarificação e regulamentação de conceitos 

fundamentais, prevê-se um processo muito pouco tranquilo.�


