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Anexo 1 
 
 

A execução por Portugal dos regulamentos e das directivas  
das Comunidades Europeias 

 
O Poder Legislativo é chamado a desempenhar um papel particularmente 

importante na execução dos regulamentos e das directivas. 
No que toca aos primeiros, os regulamentos de base, ainda que, por 

definição, sejam directamente aplicáveis na ordem interna dos Estados, carecem, 
muitas vezes, de desenvolvimento normativo. Aliás, muitas vezes é o próprio 
regulamento que o prevê. Esse desenvolvimento normativo fica a cargo, no plano 
comunitário, da Comissão, e, no plano nacional, em regra, do Poder Legislativo, 
conforme as regras constitucionais nacionais atributivas de competência ao Poder 
Legislativo. 

O Estado pode introduzir aclarações ou precisões na redacção do 
regulamento na versão linguística nacional, particularmente quando esteja em 
causa a adaptação do conteúdo do regulamento a institutos jurídicos específicos 
do Direito nacional. Não só pode fazê-lo, como deve fazê-lo, na medida não 
proibida pelo regulamento, como forma de defender convenientemente os 
interesses nacionais na aplicação do regulamento ao nível interno. Todavia, essa 
intervenção do Estado não pode ir ao ponto de adulterar o escopo nuclear e os 
elementos essenciais do regulamento. 

No que diz respeito às directivas, a importância do Poder Legislativo na 
sua execução aumentará nos Estados em que a transposição das directivas for 
entregue ao Poder Legislativo. É o que acontece com Portugal, por força do 
artigo 112º, nº 9, da Constituição, sem prejuízo da audiência prévia das regiões 
autónomas, na hipótese prevista no artigo 227º, nº 1, al v, também do texto 
constitucional. 

A problemática da transposição das directivas é muito complexa e difícil e 
exige uma elevada preparação jurídica. 
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 Vejamos. 
Primeiro, é um erro um Estado membro pensar que defende os seus 

interesses em relação à matéria da directiva não transpondo a directiva, ou 
transpondo-a tarde ou de modo errado ou insuficiente, ou, pior, adoptando, na 
sua transposição, mil e um subterfúgios que deturpam o alcance e o resultado da 
directiva. Todo esse comportamento coloca o Estado em causa em situação de 
incumprimento perante o Direito Comunitário. O que o Estado deve começar por 
fazer é, ainda na fase da preparação da directiva, quando é chamado a intervir 
nessa preparação através da sua Diplomacia e da sua Administração Pública (e é 
chamado sempre a intervir), tentar salvaguardar o melhor possível os seus 
interesses nacionais envolvidos na directiva. Isso exige empenhamento, 
capacidade e elevado conhecimento das questões que em cada caso concreto se 
discutem. 

Em segundo lugar, no que especificamente à transposição diz respeito, é 
preciso levar em conta que a transposição das directivas para o Direito nacional 
se encontra subordinada a determinadas regras. Elas são as seguintes: 

a)  a transposição deve respeitar o resultado visado pela directiva. Este 
constitui, como estipula o artigo 249º, par. 3, do Tratado CE, um 
elemento vinculado para os Estados destinatários da directiva; 

b)  de harmonia com o mesmo preceito, os Estados podem escolher, na 
justa medida da discricionariedade que a directiva lhes deixar para o 
efeito, os meios e os termos de alcançar esse resultado. Mais do que 
isso: devemos aproveitar toda a margem de discricionariedade deixada 
para o fim de adaptarem a directiva à especificidade dos interesses 
nacionais (inclusive, regionais e locais) envolvidos na matéria. Isto 
significa que transpor uma directiva, mesmo uma directiva de 
pormenor, não é pura e simplesmente transcrevê-la para o Direito 
interno; 

c)  o acto de transposição da directiva deve respeitar a coerência interna 
da própria directiva e também o princípio da interpretação da directiva 
em conformidade com o Direito Comunitário; 
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d)  o acto de transposição da directiva deve ser integrado na ordem 
interna em conformidade com a directiva, mesmo no caso de 
dissonância entre aquele e esta; 

e)  o demais Direito que o Poder Legislativo venha a criar na ordem 
interna para dar aplicação à directiva, bem como as medidas emanadas 
do Poder Administrativo para cumprir a directiva, devem respeitar a 
letra e o espírito desta mesmo contra o acto de transposição, se este for 
desconforme com a directiva, e é dessa forma que essas medidas 
(designadamente, regulamentos e actos administrativos) devem ser 
integrados na ordem interna, inclusive pelos tribunais. Caso contrário, 
é a própria directiva que está a ser infringida, com todas as 
consequências que daí advêm; 

f) se a directiva definir conceitos ou institutos comuns, ou comunitários, 
nos quais se baseia (o que acontece em regra), estes têm de ser 
respeitados na transposição da directiva. Mas em toda a medida em 
que ela o não fizer, o acto de transposição pode manter a 
especificidade dos conceitos e das instituições do Direito nacional 
vigentes na matéria. 

 

Bibliografia  complementar: 

Fausto de Quadros, Direito da União Europeia, Almedina, Coimbra, 2004, 
sobretudo pgs. 505 e segs. 
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Anexo 2 
 
 

O problema das expropriações indirectas,  
em resultado do acto classificativo dos usos e utilizações do solo em 

planos territoriais 
 

1. Toda a propriedade imobiliária está constituída com base num conjunto de 
direitos reais onde o direito de utilização e exploração do uso instalado não 
pode ser diminuído e muito menos interditado sem que tal interferência não 
configure um acto expropriatório.  

2. Os planos territoriais, principalmente os PROT e os PDM, e as figuras 
atípicas da REN, RAN e, embora de modo diferente, a Rede Natura 2000 
procedem abusivamente ao estabelecimento de condicionantes e a alterações 
de uso fixando destinos para os prédios que reduzem significativamente o seu 
sentido e valor económico, chegando mesmo a colocá-los fora do mercado 
imobiliário sem que as entidades que protagonizam esses actos assumam a 
responsabilidade e o ónus da expropriação.  

3. Assim, é frequente os planos demarcarem corredores de reserva para vias 
públicas, áreas destinadas à localização de equipamento públicos (hospitais, 
escolas, cemitérios...), zonas verdes.., ficando os proprietárias dos terrenos em 
causa com os seus prédios desvalorizados, fora do mercado, na total 
dependência de uma única entidade que se outorga o direito de protelar sine 
die a expropriação do terreno.  

4. O caso da REN é singular na medida em que esta figura não corresponde a 
qualquer uso do solo, proíbe qualquer utilização e remete implicitamente para 
uma regeneração selvagem do coberto vegetal em resultado de um estado de 
abandono que decorre da aplicação da própria Lei. Não tendo nenhum sentido 
útil em vista nem qualquer sustentação social, a REN apresenta-se como um 
instrumento de apropriação administrativa do território sem qualquer respeito 
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pelas prerrogativas da propriedade e sem qualquer sentido em termos de 
Ordenamento do Território. Este tipo de instrumentos permite, contudo, que 
as entidades que com eles operam disponham de um poder quase absoluto 
sobre a economia do território, podendo de uma forma encoberta controlar o 
direito de urbanização e de construção, à margem de qualquer planeamento 
urbanístico. Efectivamente, quem demarca a REN no acto da elaboração da 
carta, está a decidir quais os terrenos que ficam fora da “coisa” e que podem 
evoluir para a urbanização e a construção.  

5. A RAN enferma também do vício de não assumir a estruturação do uso 
agrícola, a qual só se materializa através da integração dos prédios rústicos 
em explorações agrícolas, as quais são completamente ignoradas pelo regime 
da RAN. Esta figura mais não faz do que chamar a si o poder de condicionar 
o processo de urbanização e construção, e nesse sentido tem um propósito 
semelhante ao da REN embora, neste caso, não haja uma directa e radical 
interdição do uso do solo instalado. Note-se, contudo, que a RAN apenas se 
ocupa de proibir ou autorizar construções de edifícios nas suas manchas, e por 
essa via, curiosamente, vai abrir à construção muitos terrenos rústicos, 
fomentando a habitação dispersa e, ao mesmo tempo, apresenta-se, 
geralmente, como um obstáculo à correcta instalação de benfeitorias dentro 
das explorações agrícolas.  

6. A Rede Natura, em princípio, visa a salvaguarda de valores naturais que se 
supõe demonstradamente existentes no terreno e cuidaria de compatibilizar as 
actividades económicas instaladas ou a criar com a protecção desses valores. 
Estamos, inquestionavelmente, perante uma condicionante que interfere no 
direito da propriedade privada, na medida em que sujeita a utilização do 
prédio a uma obrigação que se repercute sobre o valor económico do prédio, 
repercussão esta que não foi avaliada e multo menos considerada. Neste 
contexto, a entidade responsável pela Rede Natura passou a dispor, de facto, 
de um poder solto, indeterminado e quase absoluto sobre a economia dos 
territórios em causa, ficando na sua mão o poder de facilitar ou dificultar, de 
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permitir ou proibir, o desenvolvimento da urbanização e da construção com 
tudo o que isso significa em termos de milhões de euros de mais-valias e 
menos-valias.  

7. A intervenção do Estado e das autarquias no Ordenamento do Território perde 
eficácia quando actua com procedimentos que não respeitam 
escrupulosamente os direitos da propriedade, procurando estabelecer uma 
relação de conformidade entre os usos do solo atribuídos e o estatuto jurídico 
da propriedade em causa. Os planos devem procurar cultivar a confiança, os 
interesses partilhados e as acções conjugadas entre todas as entidades públicas 
e privadas, com destaque para o envolvimento positivo das populações 
residentes. 

8. O mesmo vale para outras servidões de Direito Público. 

9. Os actos que expropriem a substância do direito de propriedade, ainda que 
não retirem formalmente a titularidade do direito de propriedade aos 
proprietários dos terrenos, são, para todos os efeitos jurídicos, inclusive 
indemnizatórios, actos análogos à expropriação e, por isso, dão lugar à 
indemnização em função da amputação da substância do direito que levam a 
cabo. Essa indemnização é calculada em função do valor real do bem em 
causa e é imposta pelo Direito Português, pelo Direito Internacional e pelo 
Direito Comunitário que obrigam Portugal. 

 

Bibliografia  complementar: 

Fausto de Quadros, A protecção da propriedade privada pelo Direito 
Internacional Público, Almedina, Coimbra, 1998, sobretudo pgs. 205 e 
segs., 299 e segs., 415 e segs. e 536 e segs. 

 

 


