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     PLANTA DE ORDENAMENTO 

 

A Câmara Municipal de Odemira na sua 
reunião de 25/1/84, deliberou propor à 
Assembleia Municipal a elaboração dos 
estudos conducentes ao PLANO DIRECTOR 
MUNICIPAL o que veio a acontecer em 
29/2/84. 
 
Nos termos da legislação vigente (DL nº 
208/82, de 26 de Maio) foi nomeada a 
Comissão de Acompanhamento (DR.  II série 
nº 252, de 30/10/84) e proposto o 
estabelecimento de Medidas Preventivas, que 
depois de devidamente aprovadas, foram 
publicados no DR. III série nº 169, de 25/7/85. 
 
Os Serviços Técnicos Municipais elaboraram o 
Programa Preliminar (aprovado pela C.M.O. 
em 3/9/86) e preparam o Programa e 
Caderno de Encargos do concurso para 
adjudicação da elaboração do PDM (aprovado 
pela C.M.O. em 1/10/86). O concurso público é 
aberto por anúncio publicado no DR III série nº 
269, de 11/11/86, e após as tramitações 
adequadas, a C.M.O. adjudica os trabalhos à 
Empresa Geral de Fomento por deliberação 
de 1/7/87.  O contrato é celebrado em 
17/7/87. 
 
Na primeira reunião da Comissão de 
Acompanhamento realizada a 27/11/87 a EGF 
"manifestou o interesse em que, de antemão, 
a CA desse o seu parecer a uma proposta de 
norma provisórias justificados pela existência 
de vários regulamentos administrativos para 
o concelho, que urge conciliar no P.D.M... As 
normas provisórias terão como fatores 
fundamentais a delimitação dos aglomerados 
urbanos, a delimitação das reservas agrícola 
e ecológica nacionais e outras servidões, a 
faixa litoral e as medidas e ações que estão 
para ela previstas e a definição da rede viária, 
no caso concreto do IC4. 
 
As normas provisórias... pretendem sobretudo 
evitar que seja dificultada a operacionalidade 
do plano, e constituir um elenco de regras que 
preliminarmente permitam evitar decisões 
desajustadas e com repercussões negativas 
para o desenvolvimento do trabalho." 
Na reunião seguinte, realizada a 18/3/88 "A 
Comissão de Acompanhamento obteve da 

equipa do Plano a informação relativa ao 
enquadramento que esta se propõe para o 
estabelecimento das normas provisórias" e 
"Foram tecidas várias opiniões relativamente 
aos aspetos de ordem urbanística, 
nomeadamente os que sobrelevam da 
desatualização dos planos de pormenor 
existentes para os aglomerados do Concelho 
sobre os quais se exercem maiores 
pressões..." 
 
Na 3ª reunião da CA realizada em 12/5/88 "foi 
apresentada a metodologia adotada na 
análise das dinâmicas urbanísticas dos vários 
aglomerados a qual consistiu num exercício 
crítico das zonas de expansão dos planos 
existentes, acompanhado de um cálculo da 
capacidade de alojamento das mesmas.  
Deste estudo concluiu-se.... que os planos 
existentes estão desajustados" 
 
Nas reuniões da Comissão de 
Acompanhamento que se realizaram em 
27/7/88 e 20/10/88, foram abordadas as 
questões genéricas do enquadramento 
jurídico das Normas Provisórias e aspetos 
normativos mais concisos. 
 
Algumas questões tornaram-se polémicas e 
induziram a necessidade de obtenção por 
parte da CA de parecer jurídico específico, 
outras foram unanimemente aceites, outras 
ainda após ajustamento e pequenas 
alterações tornaram-se consensuais. 
 
Os documentos relativos aos Estudos Prévios 
e Normas Provisórias foram formalmente 
entregues pela equipa do Plano em 22/08/88. 
 
No contexto atrás referido, foi com surpresa 
que tomamos conhecimento que a CA tinha 
decidido em 12/1/89 emitir parecer favorável 
aos Estudos Prévios, mas simultaneamente: 
 
"PARECER DESFAVORÁVEL às propostas de 
Normas Provisórias que foram apresentadas 
e pretendidas para vigorarem até a ratificação 
do PDM, uma vez que comportam disposições 
que, em ordem a razões de índole técnica, 
regulamentar e legal, impõem, nos termos 
apontados, a sua revisão." e mais 

especificamente "A metodologia proposta... 
deve ser saudada porque visa criar as 
condições de salvaguarda e defesa, perante o 
conjunto cada vez mais vasto de solicitações 
para ocupação do território todavia quer as 
normas provisórias que são apresentadas 
quer algumas delimitações preliminares dos 
aglomerados urbanos, bem assim os quadros 
síntese dos indicadores de apoio à gestão 
urbanística (nomeadamente o quadro III) são 
merecedores de algumas observações 
criticas, que inibem, de imediato, a emissão 
de parecer final favorável e a sua tramitação 
aos organismos competentes que tem o poder 
ratificador." 
 
O Programa-Base do PDM de Odemira foi 
entregue pela EGF em 14/5/90 tendo obtido o 
parecer favorável da Comissão de 
Acompanhamento em 18/7/90. 
 
A elaboração da fase final do PDM decorre em 
paralelo com a elaboração por parte da 
Administração Central de vários Planos com 
incidência no território concelhio (PROTALI, 
Plano de Ordenamento da APPSACV, P.O.O.C.). 
 
Daí talvez, advenham alguns dos fatores que 
motivaram o "arrastar" do andamento dos 
trabalhos e o surgimento de algumas 
controvérsias. 
 
Na reunião realizada em 21/5/92 (com o 
Projeto-Plano a ser ultimado) a Comissão de 
Acompanhamento formula alguns reparos 
que passamos a transcrever: 
 
“ - necessidade de compatibilização dos 
indicadores de ocupação do PDM com o 
PROTALI.... 
 
- relativamente ao quadro de indicadores 
urbanísticos que acompanha, como anexo, o 
regulamento e que tem sido mantido desde a 
fase preliminar do plano quando servia de 
base à proposta de normas provisórias, e que 
não foram aceites, a CA voltou a referir a 
necessidade dos mesmos serem revistos já 
que não são viáveis quanto à sua aplicação. 

5.01 PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

O ANTES... HISTORIAL 

348 



                                                                                 RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO . julho  2015             plano diretor municipal de odemira . revisão                      

5. ordenam
en
to do território 

5.01 PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Sobre esta questão a CCR informou ir fazer 
uma informação específica a levar ao 
conhecimento da C.M. Odemira". 
Esta informação (nº 125-DROT de 19/6/92) 
chegou ao conhecimento da Câmara 
Municipal em 17/7/92 e propõe: 
 
" ... Assim em alternativa, propõe-se que os 
indicadores referidos no quadro III sejam 
ajustados aos valores médios dos parâmetros 
que são obtidos por cálculo direto sobre o 
tecido urbano de cada um dos aglomerados 
referidos, tendo como unidade superficiária 
de referência 1 hectare.  O quadro poderá ser, 
então, anexo ao regulamento do PDM, se vier 
a ser aceite pela CA. Não tendo acolhimento 
esta proposta, deverá em sede de 
regulamento do PDM, serem estabelecidos os 
índices urbanísticos, tendo em conta os 
objetivos de desenvolvimento, para cada uma 
das povoações referenciadas, bem como a 
expressa indicação dos instrumentos de 
planeamento a elaborar para que a 
administração urbanística possa ser levada a 
cabo de forma consistente." 
 
Partilhando do conteúdo dos despachos 
superiores que esta informação mereceu, 
também a CMO estranhou a 
extemporaneidade destes reparos dado que 
os indicadores em causa, bem como os 
conceitos que lhes são subjacentes se 
encontram nos documentos técnicos do PDM 
desde 1988 não se compreendendo que só 
nesta altura sejam formuladas pela CCRA 
objeções à sua aplicação. 
 
O Projeto-Plano é entregue em 19/8/92 e em 
paralelo com o inquérito público (D.R. III Série 
nº 162 de 12/11/92) é iniciada a consulta às 
entidades. 
 
Em 19/11/92 a Comissão de 
Acompanhamento do PDM reuniu já de posse 
da maioria dos pareceres das entidades 
consultadas e emite um parecer apontando 
para a necessidade de introduzir várias 
retificações no Regulamento, nomeadamente: 
“No quadro III - Indicadores de Apoio à Gestão 
Urbanística. A especificação das áreas de 
cedência devem ser integradas como 

indicadores urbanísticos, complementando os 
indicadores de ocupação/índices brutos/
densidades/IOS, de forma a que nunca possa 
resultar da aplicação dos valores do quadro, 
edificabilidades de volumetrias superiores a 3 
pisos. A CA, todavia, considera que, com 
exceção da zona consolidada do núcleo 
central de V. N. de Milfontes, já comprometida, 
a edificabilidade não deverá exceder o volume 
de 2 pisos (6,5m) em consonância com os 
valores culturais, paisagísticos e ambientais 
envolventes.”. 
e realizar uma reunião entre o SNPRCN/CMO/
CA do PDM com vista a clarificar e 
compatibilizar algumas incompatibilidades 
detestadas entre o PO APPSACV e o PDM de 
Odemira. 
 
Em 9 de Julho de 1993 a EGF remete 
novamente os documentos finais  do PDM 
com as correções suscitadas pela CA e 
pareceres das entidades consultadas 
referindo que “não foi possível atender às 
questões colocadas pelo SNPRCN/APPSACV - 
incompatibilidades entre o avanço do Plano de 
Ordenamento da Área e do PDM dado que, até 
à presente data, não se obteve a explicitação 
necessária a apreciação, por parte da Equipa, 
das matérias em causa.” 
 
Da ata da Comissão de Acompanhamento do 
PDM de Odemira, realizada em 01/10/93,  
transcrevemos: 
 
“Foi também considerando que o processo de 
inquérito público já realizado, é por si só 
bastante, não havendo que proceder a sua 
reabertura uma vez que as alterações que os 
elementos finais do plano tiveram de sofrer 
revestem-se de natureza imperativa - 
adaptações ao regime do D.R. nº 26/93  de 
27/8 e reformulação da redação de alguns 
artigos do regulamento de acordo com alguns 
novos regimes jurídicos entretanto postos a 
vigorar - segundo a alínea e), do ponto 2 ,  
artigo 6º do DL 69/90 de 2 de Março” 
“.... a Comissão Técnica considerou que 
estavam reunidas as condições para se 
elaborar um parecer sobre os documentos 
apresentados, configurando-se com o parecer 
final referido no artigo 13º, nº 4 do DL 69/90.” 

Após a remessa das últimas retificações 
decorrentes do parecer de 1/10/93 a 
Comissão de Acompanhamento reuniu em 
15/10/93 já de posse do parecer jurídico da 
DGOT (nº 352/93 - DSJ de 8/10/93) tendo 
“concluído pela emissão de parecer favorável 
ao PDM de Odemira, formalizado em 
PARECER FINAL DA COMISSÃO TÉCNICA.
(4/11/93): 
 
“A C.T. é de parecer que o plano se conforma 
na generalidade com planos de iniciativa da 
Administração Central, não os contrariando. 
Relativamente ao DR nº 26/93 de 27 de 
Agosto e Portarias anexas, ao nível do 
planeamento pormenorizado deverão ser 
feitos os ajustamentos de conformidade, 
também de pormenor com o que está 
preconizado naqueles diplomas”. 
 
e ainda: 
“O processo de elaboração do PDM de 
Odemira atravessou, ao longo dos oito anos 
que mediaram entre o seu início e a atual 
conclusão, todo o processo de reformas que 
incidiram sobre um conjunto vastíssimo de 
legislação que se aplica aos conteúdos 
técnicos e administrativos do Ordenamento do 
Território. 
 
Sendo o maior Concelho em área territorial 
abrangida e com uma plataforma litoral de 
importante e relevante interesse ecológico, 
ambiental, cultural, social e paisagístico, 
naturalmente que a “delonga” do processo de 
elaboração reflete, mais do que tudo, a 
inevitabilidade dos estudos terem igualmente 
de se ajustar às novas orientações das 
políticas de Ordenamento do Território 
emanadas do governo. 
 
Nesta medida houve que compatibilizar os 
objetivos e metas iniciais com todo o vasto 
conjunto de interesses que se abateram sobre 
este concelho....  Considera-se que, na 
presente conjuntura, o PDM representa uma 
boa síntese e é uma plataforma de 
convergência das várias tendências e 
sensibilidades que se manifestam no 
Concelho de Odemira”. 

 

     PLANTA DE CONDICIONANTES 
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Presidência do Concelho de Ministros 
 
Resolução do Conselho de Ministros Nº 114/2000 
 
Ratifica parcialmente o Plano Director Municipal de Odemira 
 

A Assembleia Municipal de Odemira aprovou, em 30 de Novembro de 1999, o seu Plano Director Municipal. 
Na sequência desta aprovação, a Câmara Municipal submeteu à ratificação do Governo aquele instrumento de 

gestão territorial, conforme dispõe o artigo 80º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro. 
A elaboração do referido Plano decorreu sob a vigência do Decreto-Lei nº 69/90, de 2 de Março, tendo sido 

cumpridas todas as formalidades exigidas por este diploma legal, designadamente no que se refere ao inquérito 
público. 

Verifica-se a conformidade do Plano Director Municipal de Odemira com as demais disposições legais e 
regulamentares em vigor, com excepção do disposto no nº 5 do artigo 59º, por contrariar a liberdade do exercício do 
direito de associação e nos nºs 2 e 3 do artigo 69º, por violar o disposto no nº 2 do artigo 101º do Decreto-Lei nº 
380/99, de 22 de Setembro. 

Verificando-se que o Plano Director Municipal dispõe sobre povoamentos rurais que não se encontram delimitados 
cartográficamente e que a ausência de delimitação implica o desconhecimento da sua eventual interferência com áreas 
sujeitas a regimes jurídicos específicos, importa esclarecer que a aplicação das disposições do Regulamento relativas 
aos povoamentos rurais, designadamente as constantes do artigo 49º, têm obrigatoriamente de conformar-se com os 
regimes jurídicos aplicáveis a essas áreas, nomeadamente os regimes da Reserva Ecológica Nacional, da Reserva 
Agrícola Nacional, do domínio hídrico e dos aproveitamentos hidroagrícolas. 

Assinale-se que as medidas de protecção sanitária indicadas no artigo 35º do Regulamento não prejudicam o 
disposto no Decreto-lei nº 382/99, de 22 de Setembro, para as captações de águas subterrâneas destinadas ao 
abastecimento público de água para consumo humano. 

Assinale-se, também, que de acordo com o Decreto-Lei nº 327/90, de 22 de Outubro, alterado pela Lei nº 55/91, de 
8 de Agosto, e pelo Decreto-Lei nº 34/99, de 5 de Fevereiro, ficam sujeitos a restrições, por um prazo de 10 anos, os 
terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços classificados nos planos 
municipais de ordenamento do território como urbanos, urbanizáveis ou industriais. 

Mais se salienta que no Concelho de Odemira encontram-se protegidos, nos termos do Decreto-Lei nº 28 468, de 
15 de Fevereiro de 1938, as árvores e maciços de arvoredo classificados de interesse público. 

Importa referir que enquanto não for aprovado o plano de pormenor previsto no artigo 49º do Decreto Regulamentar 
nº 26/93, de 27 de Agosto (PROTALI), para o Centro Histórico de Odemira, todos os projectos respeitantes a 
edificações na área do núcleo antigo de Odemira, a que se refere o artigo 41º do Regulamento, serão da 
responsabilidade de arquitectos, por força do disposto na alínea b) do nº2  do referido artigo 49º do PROTALI. 

É de referir que a parte final do nº 2 do artigo 42º deve ser entendida sem prejuízo dos índices estabelecidos no nº 
1 do mesmo artigo. 

Deve também esclarecer-se que o plano de pormenor referido no artigo 51º deverá dar cumprimento aos 
condicionamentos impostos pelo Decreto Regulamentar nº 33/95, de 11 de Dezembro, alterado pelo Decreto 
Regulamentar nº 9/99, de 15 de Junho, na parte da sua área de intervenção que coincida com a área do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. 
Finalmente, importa referir que a revisão do Plano prevista no artigo 3º do Regulamento deverá obedecer 

ao disposto no artigo 98º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro. 
O Plano Director Municipal de Odemira foi objecto de parecer favorável da comissão técnica que, 

nos termos da legislação em vigor, acompanhou a elaboração daquele Plano. 
Este parecer favorável está consubstanciado no relatório final daquela comissão, subscrito por 

todos os representantes dos serviços da administração central que a compõem. 
Considerando o disposto na alínea a) do nº 1 e no nº 8 do artigo 80º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 

de Setembro: 
Nos termos da alínea g) do artigo 199º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve: 

1 - Ratificar o Plano Director Municipal de Odemira, cujo Regulamento, plantas de Ordenamento e planta de 
condicionantes se publicam em anexo à presente resolução, dela fazendo parte integrante. 

2 - Excluir de ratificação o nº 5 do artigo 59º e os nºs 2 e 3 do artigo 69º do Regulamento do Plano. 
 

Presidência do Conselho de Ministros, 20 de Julho de 2000. – O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira 
Guterres. 

 
O PDM foi submetido a ratificação do SEALOT em 28/03/94. Em 
11/05/94 via CCRA, a CMO toma conhecimento de uma proposta de 
não ratificação do gabinete SEALOT de 06/05/94 com fundamento na 
desconformidade do referido Plano com o PROTALI. 
Após uma reunião entre a CCRA e a CMO realizada em 12/05/94 onde 
o assunto foi largamente analisado, a CCRA elaborou a informação nº 
111 - DROT/94 de 25/05/94 que conclui: 
 
“Assim, propõe-se para que o P.D.M. seja ratificado que sejam 
previamente alterados os seguintes aspetos: 
a) Reduzir os índices brutos máximos no preenchimento urbano para 
os indicados no Art.º 1º  da Portaria nº 760/93 de 27 de Agosto, 
inclusive o número de pisos, que deverá ser reduzido para 2 
b) Clarificar no Regulamento (Art.º 30º) que por I.O.S. se entende 
Índice de Construção, isto é, “o quociente entre o somatório das áreas 
dos pavimentos a construir acima e abaixo da cota da soleira e a área 
do prédio”. 
 
c) Adotar de forma clara o número médio de habitantes por fogo (que 
no quadro apresentado varia, sem fundamentação). 
d) Reduzir a densidade populacional dos POVOAMENTOS RURAIS, 
CATEGORIA II - áreas sujeitas a Plano de Pormenor para 60 
habitantes/ha. 
e) Retirar as ÁREAS CRÍTICAS DE RECONVERSÃO URBANÍSTICA da 
cartografia e do Regulamento, incluindo do quadro III. No caso da C.M. 
insistir em manter estas áreas propõe-se que o Governo as exclua da 
ratificação, remetendo para processo próprio e posterior ao P.D.M. 
toda a questão dos clandestinos. 
f) Incluir nos perímetros urbanos de Almograve, Zambujeira do Mar e 
S. Miguel as “Áreas de Expansão Turística”. 
g) Retirar o “Equipamento” localizado fora do perímetro urbano de V. 
N. de Milfontes. 
h) Verificar na Planta de V. N. Milfontes as omissões das subclasses 
UE e P.U. e incluí-las.” 
 
Esta informação e os despachos que sobre ela recaíram chegou ao 
conhecimento da C.M.O. em 15/09/94 via gabinete SEALOT. 
 
Seguiram-se várias reuniões CCRA/CMO para esclarecimento de 
conceitos e acerto das eventuais correções a introduzir cujas 
conclusões estão contidas no FAX nº 1755 de 14/02/95 da CCRA que 
se transcreve: 
“No seguimento da reunião realizada nesta C.C.R.A. em 03/01/95 
anexa-se novamente a listagem relativa às “Reformulações a 
introduzir no P.D.M. de Odemira” e as conclusões relativas a cada 
ponto. Só nesta data se enviam estes resultados por o ponto 1 ter 
sido objeto de clarificação na SEALOT. 
 

 
a) Os índices brutos máximos a utilizar no preenchimento urbano 
deverão ser os indicados no Art.º 1º da Portaria nº 760/93 de 27 de 
Agosto; nos casos em que existam Planos de Pormenor ou Estudos 
de Conjunto equivalentes o índice bruto máximo aplicar-se-á à 
totalidade da área abrangida, podendo os índices líquidos ser 
pontualmente mais elevados, com exceção do nº de pisos que não 
pode ultrapassar os dois pisos. 
b) Acordou-se na introdução no Art.º 30º, de todas as definições 
utilizadas no Regulamento - densidade populacional, cércea, I.O.S., 
etc. 
c) Acordou-se em reformular o quadro. 
d) Considerando-se impossível aplicar caso a caso, só sendo possível 
o registo de todas as aprovações e controle permanente dos limiares 
progressivamente atingidos. 
e) Verificou-se já estar corrigido. 
f) A C.M.O. reafirmou a importância de manutenção destas áreas no 
Plano. 
g) e h) Verificou-se já terem sido corrigidos.” 
 
Face ao impasse criado e à rejeição sistemática da argumentação 
aduzida pela C.M.O. em matéria de indicadores urbanísticos 
(conceitos e aplicabilidade) foi sem grande surpresa que a C.M.O. 
tomou conhecimento da Resolução do Conselho de 102/95 publicada 
no D.R. I Série - nº 235 de 11/10/95 que consigna a NÃO 
RATIFICAÇÃO do Plano Diretor Municipal de Odemira com 
fundamento nomeadamente em: 
 
a) violação do D.L. nº 794/76 de 5 de Novembro, em matéria de 
recuperação e reconversão urbanística; 
b) violação do Decreto Regulamentar nº 26/93 e Portarias nº 760/93 
e 761/93, todos de 27 de Agosto, por desconformidade com os 
indicadores urbanísticos, limiares máximos e regras gerais neles 
fixados. 
 
Na sequência de vários contactos 
com a Secretaria de Estado da 
Administração Local e do 
Ordenamento do Território, a 
Direção Geral do Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento Urbano 
e a Comissão de Coordenação da 
Região do Alentejo, o Departamento 
Técnico da Câmara Municipal de Odemira, elaborou a atual versão do 
Plano Diretor Municipal com base nos estudos, diagnóstico e 
proposta apresentados pela Empresa EGF, devidamente completadas 
e atualizadas tendo em atenção os fundamentos de não ratificação e 
o disposto nos Planos de nível superior entretanto publicados. 

5.01 PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

O Plano Diretor Municipal (PDM) 
de Odemira veio finalmente a ser 
aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 
114/2000, de 25 de agosto 

O Plano Diretor Municipal de Odemira foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Municipal na sua reunião de 
30/12/93 e submetido a ratificação governamental em 28/03/94. 
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                                                                                                         O Plano Diretor Municipal (PDM) de Odemira veio finalmente a ser aprovado pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 114/2000, de 25 de agosto… com um preâmbulo de ratificação 
que logo à partida o amputa de parte do conteúdo regulamentar e objetivos, isto depois de 
ter obtido o parecer favorável da Comissão de Acompanhamento e das entidades que a 
integravam. 
 
Apenas algumas das muitas passagens do Relatório do PDM, que tiveram repercussão 
gráfica e regulamentar no Plano. 

“O risco de desertificação humana é real, nas zonas do interior do Concelho e é reforçado 
pela tendência das últimas décadas de emigração e envelhecimento geral da população.”. 

“No interior do Município a estratégia adotada reveste-se de maior flexibilidade, procurando 
um perfil de iniciativa e de gestão adequado à procura e no sentido de proporcionar a 
fixação da população no quadro de um processo de dinamização socioeconómica e de 
correção das assimetrias locais.”. 

“A situação de isolamento, devido à fragilidade da rede e à elevada extensão do território, da 
maior parte dos aglomerados do interior do Concelho que são, ainda, apesar da sua 
dimensão reduzida e da tendência de despovoamento verificado nas últimas décadas, onde 
reside parte significativa da população.”. 
 
Pois bem, se na execução do Plano não foi permitida a demarcação de perímetros dos 
pequenos povoamentos rurais mas, reconhecida a sua importância recomendada a redação 
constante do regulamento, na sua aprovação foi retirada a base de sustentação e objetivo 
primário. Provavelmente foi considerado que, no seu conjunto, a área de povoamentos 
rurais representando 1% da área das múltiplas servidões então criadas, seria mais 
importante que a (sobre)vivência de povoados e populações característicos e enraizados no 
tempo, bem antes das servidões… opções. 
 
Diversas amputações foram efetuadas na ratificação do PDM, desacreditando no seu 
conjunto todos os níveis da Administração local, regional e central, que ao longo de 15 anos 
trabalharam neste Plano e emitiram o seu parecer final favorável. 
 
Depois veio a gestão prática do documento… e os (des)entendimentos com o Plano da Área 
de Paisagem Protegida/Parque Natural, e também com o PROTALI… supostamente o PDM 
quando foi aprovado era compatível com estes planos… afinal não era bem assim. 
 
Entretanto ofereceram-nos um PIN, tendo a Câmara Municipal alterado o seu PDM no tempo 
record de 21 dias por exigência governamental. 
 
E veio o PROTA, obrigando a mais uma alteração e adequação a normas impostas 
superiormente … e o mesmo aconteceu com Plano de Ordenamento do Parque Natural que 
originou a 3ª alteração ao PDM. E veio o POA e a sua recente revisão, cujos efeitos práticos 
ainda é cedo para avaliar. Também o Programa Setorial do Perímetro de Rega do Mira foi 
aprovado em 2007 e “adotado” pelo PO do Parque Natural. Há uma nova REN que procurou 
conciliar as várias “versões” existentes. É publicado um novo Plano Rodoviário Nacional e 
alterado em 2003, cuja “revisão em baixa” anunciada para 2011 ainda se desconhece. E até 
a famosa “crise económica mundial” se lembrou do Concelho de Odemira... 
 
O PDM está atualizado, vigente, objeto de diversas “operações plásticas”, mas, sem pôr em 
causa a necessidade de planeamento integrado e de articulação de políticas setoriais, 
pergunta-se: este plano ainda é municipal e representa a vontade, interesses e objetivos de 
quem vive em Odemira, ou é a soma de várias vontades que ao longo dos anos foram 
acontecendo? Digamos que atualmente  

o PDM padece de uma “paternidade duvidosa”... 

351 

...E O DEPOIS 


