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Em 1976 a Constituição da República Portuguesa consagra o município como 
autarquia local. Nessa sequência, a 1ª Lei das Atribuições e Competências das 
Autarquias (Lei 79/77 de 25 de Outubro), alarga as competências das autarquias no 
que respeita ao desenvolvimento socioeconómico e ambiental dos territórios. Este 
diploma confere às assembleias municipais a possibilidade de deliberar sobre o 
plano diretor do município. 

Todavia, a figura de plano só foi regulamentada em 1982. As Comissões 
Administrativas que gerem os municípios entre 1974 e 1976 (até às primeiras 
eleições autárquicas) encontram múltiplos problemas (degradação do meio urbano, 
carências habitacionais, bairros marginalizados e segregação de grupos sociais 
relacionados com aumento da população operária, acentuados défices de 
equipamentos e de infraestruturas básicas) tendo a sua atuação sido dominada 
pela gestão quotidiana, na tentativa de minimizar os problemas mais prementes 
que se impunham. 

Em 1982 foi institucionalizado o PDM, à imagem duma figura de regulamento 
administrativo, procurando normalizar metodologias, conteúdos e regras de gestão, 
“definindo as metas a alcançar pelo município nos domínios do desenvolvimento 
económico e social do município, das suas relações com o ordenamento do 
território, sendo um instrumento de planeamento, ocupação, uso e transformação 
do território… do município pelas diretrizes sectoriais de atividades nele 
desenvolvidas, é um instrumento de programação das realizações e investimentos 
municipais…” (Artigo 1.º, DL 208/82). 

Este diploma conferiu grande complexidade à elaboração do plano diretor 
municipal, devido à elevada ambição colocada no seu conteúdo técnico. A par, 
verificaram-se limitações, como pouca capacidade das estruturas técnicas 
municipais para acompanhar a elaboração dos planos, falta de preparação da 
Administração Regional e Central para coordenar tão grande número de PDM, falta 
de elementos de base necessários à elaboração dos planos, nomeadamente 
escassez de levantamentos e cartografia desatualizadas. A estas causas juntaram-
se: o caráter facultativo do plano, a ausência de uma cultura de planeamento, a 
prática de uma gestão dos múltiplos problemas existentes, menorizando a 
importância de planear o futuro dos territórios. O resultado da aplicação da 
legislação de 1982 foi o número muito escasso de planos elaborados a nível 
nacional. 
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O reconhecimento destas dificuldades, a par da nossa integração 
na União Europeia em 1986, e a necessidade de enquadrar em 
planos eficazes as candidaturas a financiamentos comunitários, 
leva o Governo a alterar o enquadramento legal do plano diretor 
municipal com a publicação do DL 69/90 de 2 Março, 
constituindo-se no suporte da elaboração da quase totalidade 
dos PDM ditos de “primeira geração”. 

O novo diploma simplifica o processo de elaboração, através da 
eliminação de algumas fases, compressão dos estudos de 
diagnóstico e supressão do programa de execução e do plano de 
financiamento agora tornados facultativos. 

A existência de PDM passa a ser requisito obrigatório para as 
autarquias acederem a fundos comunitários e a contratos 
programa, mobilizando-as para a sua elaboração. 

A ideia de estratégia de desenvolvimento socioeconómico 
constante no diploma de 1982 desaparece, focalizando o plano 
como instrumento orientado para a regulação da ocupação do 
solo. 

 

“É a confirmação do conceito de plano sem planeamento, 
teoricamente inaceitável e praticamente desastroso” (LOBO, :11). 

 

 

“o plano diretor municipal perdeu o pendor estratégico que lhe 
havia sido atribuído em 1982 e foi reduzido a um conjunto de 
normas conformadoras da realidade física do território, ao ponto 
de se chegar a entender que se tratava de uma Plano de 
Pormenor à escala 1/10000, Assim, aquilo que parecia ser um 
plano de estrutura, de definição de classes de espaços de 
reservas, dos grandes canais de infraestruturação, passou a ser 
utilizado como um plano de gestão urbanística de grande 
rigidez” (GALVÃO, 2008:1/2) 

introdução 
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Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação; CMO - DA; CMO - SIG 
Fotografia: CMO - DCI.RPA 
Sistema5zação e representação gráfica: CMO - DOPO.OT | SIG 
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O DL 69/90 transporta consigo uma sobrevalorização das condicionantes 
ambientais na sequência da institucionalização da Reserva Agrícola Nacional e da 
Reserva Ecológica Nacional, com uma visão apenas de restrição à edificabilidade 
e não como uma potencialidade para o desenvolvimento. 

 

A atenção está centrada nos “perímetros urbanos”, embora muitas vezes com 
debilidade do tratamento da componente urbanística e da estrutura verde urbana 
e os aspetos de operacionalização das propostas e da gestão encontram-se 
fragilizados. 

 

“Os PDM condicionam administrativamente as decisões e 
intervenções municipais e do setor privado, mas por outro 
lado não vinculam a Administração Central à execução dos 
investimentos e programas previstos nos planos.” 
(GONÇALVES, 2009; 151) . 

 
 

 

 
 
 
 

Neste contexto, e com o objetivo de concertar e uniformizar num diploma os 
instrumentos de ordenamento, em 1998, depois de várias tentativas falhadas, é 
promulgada a Lei de Bases de Ordenamento do Território e do Urbanismo 
(LBOTU), estabelecendo pela primeira vez em Portugal as bases da política de 
ordenamento do território e urbanismo, “definindo o quadro da política de 
ordenamento do território e urbanismo e dos instrumentos de gestão territorial 
que a concretizam” (art.º 1º).  

Esta lei propõe um sistema de gestão territorial estruturado em três níveis 
geográficos (nacional, regional e municipal), articulados entre si, tornando a 
hierarquia entre os instrumentos de gestão territorial mais explícita. 

À escala municipal, os instrumentos de planeamento territorial tem natureza 
regulamentar e estabelecem o regime de uso do solo, definindo a organização 
espacial e estabelecendo o modelo de evolução da ocupação do território. 

A LBOTU previa que no prazo de um ano fossem aprovados os diplomas legais 
complementares que definiriam o regime jurídico do sistema de gestão territorial 
(artigo 35º), sendo regulamentado o DL 380/99, de 22 de Setembro, denominado 
“Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial” (RGIGT), introduzindo 
alterações ao quadro legal até aí existente. 

OT 

“O PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

É UMA ATIVIDADE QUE SE EXERCE SOBRE A 

GLOBALIDADE DOS USOS TERRITORIAIS POSSÍVEIS, 

SEJAM ELES URBANOS OU RURAIS, 

E VISA UMA RACIONALIZAÇÃO NO SEU CONSUMO 

AO MESMO TEMPO QUE SE PREOCUPA COM 

A COMPATIBILIZAÇÃO DAS DIVERSAS VOCAÇÕES. 

 
O RESULTADO DEVERIA SER A QUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS ENVOLVIDAS” (GONÇALVES, 2009) 
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O DL 380/99 corresponde a um grande avanço em 

relação ao diploma de 90. 

 

O PDM passa a ser de elaboração obrigatória, as 

questões de desenvolvimento são reintegradas e o 

programa de execução e o plano de financiamento 

voltam a ter carácter obrigatório (embora apenas 

integrem o investimento público). 

 

A aprovação do Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT) (2007) veio 

estabelecer as grandes opções com relevância 

para a organização do espaço nacional e definir as 

diretrizes relativas à conformação do sistema 

urbano, das redes de infraestruturas e 

equipamentos de interesse nacional bem como à 

salvaguarda e valorização das áreas de interesse 

em termos ambientais, patrimoniais e de 

desenvolvimento rural (art.os 26 e 28). 

 

Apesar da grande panóplia de planos e programas 

em vigor no país no domínio do ordenamento do 

território nem sempre a qualificação dos espaços 

envolvidos têm sido o resultado da aplicação de 

regras estratégias, diretrizes e orientações 

definidas, permanecendo graves problemas 

(velhos e novos) de difícil superação. 
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Proliferaram planos de ordenamento do território às diversas 

escalas municipal, regional e nacional para regulação das diversas 

políticas com incidência territorial. A promulgação da LBOTU 

introduziu uma certa ordem no sistema de planeamento das políticas 

de ordenamento do território e de urbanismo, estabelecendo um 

princípio de coordenação e compatibilização entre os instrumentos 

de gestão territorial aos diversos níveis de planeamento. No âmbito 

municipal, os instrumentos de planeamento territorial, distinguem 

planos intermunicipais de ordenamento do território (PIOT) e planos 

municipais de ordenamento do território (PMOT), integrando estes 

últimos três figuras de plano: plano diretor municipal (PDM), plano de 

urbanização (PU) e plano de pormenor (PP).  

 

Contudo no âmbito municipal é questionável a linearidade destas 

relações, quando o mesmo enquadramento legal permite que os  

planos municipais também possam contrariar-se reciprocamente 

(art.º 80 do RJIGT). Por exemplo os PP podem dispor em contrário do 

que dispõe o PDM, ou, um PU pode não se conformar com o PDM, 

revogando as suas disposições legais e determinando a 

correspondente alteração dos seus conteúdos documentais. 

 

Estes pressupostos põem em causa a existência de uma relação de 

hierarquia em sentido normativo estrito, entre os diferentes planos 

municipais, por isso o nosso sistema de planeamento municipal 

“assenta num modelo de vigência exclusiva de um só plano, de 

acordo com o critério de prevalência do plano de maior 

proximidade.” (MONTEIRO, 2003).  

 

Por outro lado o sistema de planeamento municipal procura conciliar 

as várias políticas públicas de forma integradora e equilibrada no 

território, através dos diversos planos municipais. 

 

O PDM apresenta maior vocação para o ordenamento, devido à 

componente estruturante que integra em consonância com a política 

urbanística para o município. Já os PU e PP correspondem a planos 

urbanísticos direcionados para o desenho urbano com especificações 

ao nível de índices e parâmetros. 

 

Embora globalmente designados por PMOT, apresentam diferenças 

relevantes entre ambos no que respeita a conteúdo, função e área de 

abrangência. 

 

O PDM, com incidência em todo o território municipal, estabelece a 

estratégia de desenvolvimento territorial, a política municipal de 

ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas 

urbanas, integra e articula as orientações dos instrumentos de 

gestão territorial de âmbito nacional e regional e define o modelo de 

organização espacial, é o principal instrumento para a disciplina 

urbanística dos aglomerados populacionais. 

 

O PU incide apenas em áreas urbanas e urbanizáveis em áreas não 

urbanizáveis intermédias ou envolventes daquelas, ou em subáreas 

dos PDM e concretiza, para uma determinada área do território 

municipal, a política de ordenamento do território e de urbanismo, 

fornecendo o quadro de referência para a aplicação das políticas 

urbanas e define a estrutura urbana, o regime de uso do solo e os 

critérios de transformação do território. 

 

O PP, com intervenção em subáreas dos PU e PDM, desenvolve e 

concretiza propostas de ocupação de qualquer área do território 

municipal, estabelecendo regras sobre a implantação das 

infraestruturas e o desenho dos espaços de utilização coletiva, a 

forma de edificação e a disciplina da sua integração na paisagem, a 

localização e inserção urbanística dos equipamentos de utilização 

coletiva e a organização espacial das demais atividades de interesse 

geral.  

 

O conjunto de instrumentos de ordenamento municipal do território, 

pode desempenhar um papel importante para a adequada 

organização espacial do território municipal desde que se reúnam 

conjugadamente os esforços para conciliar e articular os planos com 

os instrumentos financeiros e a sua programação.  

 

Por outro lado a avaliação e monitorização dos PMOT são 

componentes fundamentais para o sucesso de qualquer processo de 

planeamento, na perspetiva de que o processo de planeamento não 

se esgota na figura de plano e na sua gestão diária. 

 

A ausência de um sistema de avaliação e monitorização aos planos 

corresponde a uma enorme lacuna do ponto de vista do 

planeamento, mostrando passividade e desinteresse em ações que 

promovam a sua adequação e ajustamento à realidade mutante. É 

indispensável um sistema de avaliação, apoiado num conjunto de 

indicadores de monitorização que permita o acompanhamento e a 

perceção do desenvolvimento do plano e, se necessário a introdução 

de alterações ou correções de trajetórias mais adequadas aos 

objetivos que se pretendem alcançar em tempo útil, concorrendo 

assim para o aperfeiçoamento do processo de planeamento. 

 

Contudo, o reconhecimento da sua importância ainda não ganhou 

consistência por parte de decisores e a aposta na prática de uma 

avaliação permanente continua a revelar-se incipiente.  
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A  AGENDA EUROPA 2020 consiste numa série de iniciativas emblemáticas, cuja 

execução constituirá uma prioridade partilhada com ações a todos os níveis: organizações à 

escala da UE, Estados-Membros e autoridades locais e regionais. 

A nova Agenda atualiza o documento antecedente, adotado em Leipzig, e ajusta-o à atual 

conjuntura económica e social, adaptada à ESTRATÉGIA EUROPA 2020. 

 

 

 

As prioridades territoriais definidas no documento consistem em 

“promover um desenvolvimento territorial policêntrico e 

equilibrado”, “estimular o desenvolvimento integrado nas 

cidades no meio rural e em áreas específicas”, “integrar 

territorialmente as regiões funcionais transfronteiriças e 

transnacionais”, “assegurar a competitividade global para os 

indivíduos, comunidades e empresas”, “gerir e interligar os 

valores ecológicos paisagísticos e culturais das regiões”. 

 

A agenda enfatiza a importância do local e da 

adaptação à sua diversidade e preconiza o estímulo a 

abordagens experimentais na implementação e 

desenvolvimento da política.  

OT 


