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Apesar de publicado em Diário da República no ano 
2000, o longo processo de elaboração do PDM de 
Odemira decorreu praticamente durante a vigência do 
Decreto-Lei n.º 69/90, de 02.03.1990, que regulava a 
elaboração, aprovação e ratificação dos planos 
municipais de ordenamento do território e que, em 
1999, foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 380/99 (RJIGT). 

Durante a elaboração do PDM de Odemira e 
praticamente até à sua aprovação, os Planos 
Regionais de Ordenamento do Território (PROT) eram 
vinculativos das entidades públicas e também dos 
particulares. Os referidos PROT, para além do seu 
caráter programático, tinham um caráter normativo 
que se traduzia em disposições de elevado pormenor 
urbanístico, como foi o caso do Plano Regional de 
Ordenamento do Território do Alentejo Litoral 
(PROTALI), ao qual o PDM de Odemira se teve de 
adaptar. 
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OS PROCESSOS DE REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES 

MUNICIPAIS (PDM) ESTÃO, NESTE MOMENTO, NUM CONTEXTO 

DE ALGUMA INDEFINIÇÃO EM TERMOS DE ENQUADRAMENTO 

LEGAL, DADA A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA AO NÍVEL DA LEI DE 

BASES QUE AINDA CARECE DA CONCRETIZAÇÃO DA 

ALTERAÇÃO AO REGIME JURÍDICO DOS INSTRUMENTOS DE 

GESTÃO TERRITORIAL (RJIGT). 

 

AINDA ASSIM, E PARA MELHOR COMPREENDER O CONTEXTO 

LEGAL DE CADA MOMENTO, RECUOU-SE À FASE DE 

ELABORAÇÃO DO PDM DE ODEMIRA, ATUALMENTE EM VIGOR, 

SENDO ELABORADA UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO DOS 

SISTEMAS DE GESTÃO TERRITORIAL E ANALISADA A SUA 

EVOLUÇÃO AO LONGO DO TEMPO E DOS RESPETIVOS 

DIPLOMAS LEGAIS VIGENTES. 

Decreto-
Lei (DL)

Âmbito Vínculo ID Nome do Instrumento de Gestão Territorial

POF Planos de Ordenamento Florestal

POEP Planos de Ordenamento e Expansão dos Portos

PIH Planos Integrados de Habitação

PSPC Planos de Salvaguarda do Património Cultural

POOC Planos de Ordenamento de Orla Costeira

POAP Planos de Ordenamento de Área Protegida

POAAP Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas
D

L 
17

6-
A/

88
*  

de
 

18
.0

5
Regional

Entidades 
públicas e 

particulares
PROT Plano Regional de Ordenamento do Território

PDM Plano Diretor Municipal

PU Plano de Urbanização

PP Plano de Pormenor

Tipo de instrumento

D
L 

69
/9

0*
   

   
  

de
 0

2.
03

Caráter programático e 
normativo

Entidades 
públicas e 

particulares

Natureza de 
regulamento 

administrativo (Planos 
Especiais de 

Ordenamento do 
Território)

Nacional

D
L 

15
1/

95
* d

e 
24

.0
6

Municipal (Planos 
Municipais de 

Ordenamento do 
Território)

Natureza de 
regulamento 

administrativo

* Revogado pelo Deceto-Lei n.º 380/99 de 22.09.1999 (RJIGT)

Entidades 
públicas e 

particulares

Síntese do Sistema de Gestão Territorial vigente à data de elaboração do PDM de Odemira, com indicação das alterações 
posteriormente introduzidas pelo RJIGT que revogou os respetivos diplomas legais (a rosa). 

BREVE HISTORIAL DAS DINÂMICAS LEGISLATIVAS 
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Por sua vez, o tempo de vigência do PDM de Odemira acompanhou praticamente o tempo de vigência da Lei de 
Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPOTU), publicada através da Lei n.º 48/98 de 
11.08.1998, e do respetivo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), publicado através do 
Decreto-Lei n.º 380/99 de 22.09.1999. 

A então criada Lei de Bases e o respetivo Regime Jurídico não introduziram grandes alterações na estrutura do 
sistema de gestão territorial ao nível dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT). As variações ao 
nível municipal prenderam-se mais com questões relacionadas com os procedimentos de elaboração até à 
aprovação dos planos, tendo sido reforçado o grau de responsabilidade das autarquias. 

Ao nível dos planos especiais registaram-se alterações nas tipologias de planos previstos – foram suprimidas 4 
tipologias e criada uma tipologia dedicada aos estuários – mas mantiveram o caráter vinculativo perante os 
particulares, para além das entidades públicas. 

As principais inovações introduzidas pela então criada Lei de Bases e o respetivo Regime Jurídico, no que se refere 
à estrutura do sistema de gestão territorial, foram as seguintes: os PROT passaram a ser planos de natureza 
estratégica e deixaram de ser vinculativos dos particulares; foi criado o nível intermunicipal de ordenamento do 
território também de natureza estratégica e apenas vinculativo de entidades públicas; foram criados os planos 
setoriais e o programa de desenvolvimento territorial de nível nacional, também estes, apenas vinculativos de 
entidades públicas. 

Diploma 
Legal

Âmbito Vínculo ID Nome do Instrumento de Gestão Territorial

PNPOT Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território

PS Planos Setoriais

POOC de Orla Costeira

POAP de Área Protegida

POAAP de Albufeiras Águas Públicas

POE  de Estuários

Regional PROT Plano Regional de Ordenamento do Território

Intermunicipal PIOT Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território

PDM Plano Diretor Municipal

PU Plano Diretor Municipal

PP Plano Diretor Municipal

** Revogada pela Lei n.º 31/2014 de 30.05.2014

Planos de Ordenamento

Planos de Ordenamento

Planos de Ordenamento

Planos de Ordenamento

Planeamento territorial 
(natureza regulamentar)

Entidades 
públicas e 

particularesLe
i n

.º 
48

/9
8*

* d
e 

11
.0

8.
19

98
 - 
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da
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 d

e 
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de
na
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en

to
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rio
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ur
ba

ni
sm

o

Nacional

Desenvolvimento 
territorial (natureza 

estratégica)
Entidades 
públicas

Política setorial

Natureza especial 
(Planos Especiais de 

Ordenamento do 
Território)

Entidades 
públicas e 

particulares

Desenvolvimento 
territorial (natureza 

estratégica)

Entidades 
públicas

Municipal (Planos 
Municipais de 

Ordenamento do 
Território)

Tipo de instrumento

ATUALMENTE A LEI N.º 48/98 FOI REVOGADA PELA NOVA LEI DE BASES GERAIS DA POLÍTICA PÚBLICA DE SOLOS, DE ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E DE URBANISMO, PUBLICADA PELA LEI N.º 31/2014 DE 30.05, MAS O RESPETIVO REGIME JURÍDICO DOS 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL AINDA NÃO FOI REPUBLICADO, REVOGADO OU ALTERADO EM CONFORMIDADE COM A NOVA LEI 
DE BASES. 

AS PRINCIPAIS INOVAÇÕES INTRODUZIDAS COM A NOVA LEI DE BASES NO QUE SE REFERE À ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTÃO 
TERRITORIAL FORAM AS SEGUINTES: O CLARO REFORÇO DO NÍVEL INTERMUNICIPAL QUE PODE ASSUMIR UM CARÁTER SEMELHANTE AOS 
PMOT; A CLARA DISTINÇÃO ENTRE PROGRAMAS E PLANOS; E OS ATUAIS PROGRAMAS ESPECIAIS QUE DEIXARAM DE SER VINCULATIVOS 
PARA OS PARTICULARES. 

PARA ALÉM DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, QUE MANTÉM A SUA NATUREZA ESTRATÉGICA E APENAS 
É VINCULATIVO DE ENTIDADES PÚBLICAS, É AMPLIADO O NÍVEL DE PLANEAMENTO INTERMUNICIPAL QUE PODE ASSUMIR AS MESMAS 
TIPOLOGIAS DE PLANOS QUE SÃO PREVISTAS PARA O NÍVEL MUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, SENDO ESTES IGUALMENTE 
VINCULATIVOS TANDO DE ENTIDADES PÚBLICAS COMO DE PARTICULARES. 

SÃO DEFINIDOS DOIS TIPOS DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL: OS PROGRAMAS E OS PLANOS. CONFORME CONSTA NO ART.º 
38.º DA LEI N.º 31/2014, OS PROGRAMAS ESTABELECEM O QUADRO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E AS SUAS 
DIRETRIZES PROGRAMÁTICAS OU DEFINEM A INCIDÊNCIA ESPACIAL DE POLÍTICAS NACIONAIS A CONSIDERAR EM CADA NÍVEL DE 
PLANEAMENTO; E OS PLANOS ESTABELECEM OPÇÕES E AÇÕES CONCRETAS EM MATÉRIA DE PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO 
TERRITÓRIO E DEFINEM O USO DO SOLO. CONFORME CONSTA NO ART.º 46.º DA LEI N.º 31/2014, OS PROGRAMAS TERRITORIAIS 
VINCULAM AS ENTIDADES PÚBLICAS E OS PLANOS TERRITORIAIS DE ÂMBITO INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL VINCULAM AS ENTIDADES 
PÚBLICAS E AINDA, DIRETA E IMEDIATAMENTE, OS PARTICULARES. COM A NOVA ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL, OS 
PLANOS APENAS SE APLICAM PARA O ÂMBITO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL E OS PROGRAMAS APLICAM-SE PARA OS RESTANTES 
ÂMBITOS, INCLUINDO OS PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS, OS PROGRAMAS REGIONAIS E OS PROGRAMAS DE ÂMBITO NACIONAL. 

OS ANTERIORES PLANOS ESPECIAIS PASSAM AGORA TAMBÉM A SER PROGRAMAS ESPECIAIS E DEIXAM DE VINCULAR OS PARTICULARES, 
NO ENTANTO, É REFORÇADA A IDEIA DE QUE OS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS OU INTERMUNICIPAIS TERÃO DE ABSORVER TODAS AS 
DISPOSIÇÕES (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DA AUTARQUIA) DOS PLANOS DE HIERARQUIA SUPERIOR. 

Âmbito Vínculo ID Nome do Instrumento de Gestão Territorial

Programas 
territoriais

PNPOT Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território

Programas 
Setoriais

PS Programas Setoriais

POC Programa da Orla Costeira

PAP Programa das Áreas Protegidas

PAAP Programa de Albufeiras de Águas Públicas

PE Programa dos Estuários

Regional
Programas 
Regionais

PROT Programa Regional de Ordenamento do Território

Programas 
Intermunicipais

PIOT Programa Intermunicipal de Ordenamento do Território

PDI Plano Diretor Intermunicipal

PUI Plano de Urbanização Intermunicipal

PPI Plano de Pormenor Intermunicipal

PDM Plano Diretor Municipal

PU Plano de Urbanização

PP Plano de Pormenor

Le
i n

.º 
31

/2
01

4 
de

 3
0.

05
.2

01
4 

- L
ei
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e 

ba
se

s 
ge

ra
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itó
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 e
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e 
ur

ba
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sm
o

Tipo de instrumento

Nacional

Pr
og

ra
m

as

Entidades 
públicas

Programas 
Especiais

Intermunicipal

Pl
an

os

Planos territoriais
Entidades 
públicas e 

particulares

Municipal

Síntese do Sistema de Gestão Territorial atualmente em vigor, com indicação das inovações (a azul). 

Síntese do Sistema de Gestão Territorial vigente durante o maior período de aplicação PDM de Odemira, com indicação das 
inovações (a azul) e das alterações posteriormente introduzidas pela nova Lei de Bases (a rosa). 
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A nova Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de 
urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30.05.2014), revoga e lei de bases anterior e introduz 
alterações estruturais ao nível do sistema de gestão territorial que carecem ainda da 
publicação dos diplomas legais que definam com mais clareza a respetiva 
operacionalização. O Decreto-Lei n.º 380/99, de 22.09.1999, que estabelece o Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, ainda em vigor, reporta à lei de bases 
entretanto revogada, pelo que existe atualmente uma desarticulação legal e uma 
indefinição relativamente à operacionalização da atual lei de bases. 

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) foi criado em 1999, 
através da publicação do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, desde então este 
diploma legal foi alvo de algumas alterações e republicações, das quais se destacam o 
Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro, e o Decreto-Lei nº  46/2009, de 20 de 
Fevereiro. De um modo geral as referidas alterações introduzidas ao RJIGT relacionaram-
se com questões procedimentais que gradualmente transferiram maiores 
responsabilidades para as autarquias. 

Conforme consta no n.º 3 do artigo 43.º da Lei n.º 31/2014, o plano diretor municipal é de 
elaboração obrigatória, salvo se houver um plano diretor intermunicipal, e estabelece, 
nomeadamente, a estratégia de desenvolvimento territorial municipal, o modelo territorial 
municipal, as opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva e as 
relações de interdependência com os municípios vizinhos. 

Os instrumentos de gestão territorial podem ou devem, em circunstâncias determinadas, 
ser objeto de revisão sendo que, segundo o n.º 3 do artigo 93.º do RJIGT, “a revisão dos 
instrumentos de gestão territorial implica a reconsideração e reapreciação global, com 
carácter estrutural ou essencial, das opções estratégicas do plano, dos princípios e 
objectivos do modelo territorial definido ou dos regimes de salvaguarda e valorização dos 
recursos e valores territoriais”. 

A revisão dos planos municipais de ordenamento do território (PMOT), segundo a alínea a) 
do n.º 1 do artigo 98.º do RJIGT, pode decorrer da “necessidade de adequação à evolução, a 
médio e longo prazos, das condições económicas, sociais, culturais e ambientais que 
determinaram a respectiva elaboração, tendo em conta os relatórios de avaliação da 
execução dos mesmos”. Segundo o n.º 2 do mesmo artigo, esta revisão “só pode ocorrer 

decorridos três anos sobre a entrada em vigor do plano”. O referido artigo acrescenta 
ainda, no seu n.º 3, que os “planos directores municipais são obrigatoriamente revistos 
decorrido que seja o prazo de 10 anos após a sua entrada em vigor ou após a sua última 
revisão”. 

 

 

 

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Odemira teve um extenso e atribulado processo de 
elaboração que culminou com a sua aprovação em 1999 e ratificação no ano 2000, no 
entanto, a deliberação da Assembleia Municipal para iniciar a elaboração do referido Plano 
remonta ao ano de 1984. 

Decorreram praticamente 15 anos após a data de publicação do PDM de Odemira e durante 
esse período os relatórios de avaliação da execução do plano, referidos no artigo 98.º do 
RJIGT, nunca foram elaborados. Dado que o município de Odemira não dispõe dos 
Relatórios de Estado de Ordenamento do Território (REOT), foi necessário elaborar do 
relatório de fundamentação para acompanhar a deliberação de Revisão do Plano Diretor 
Municipal de Odemira. Conforme consta no n.º 2 do artigo 3º da Portaria n.º 1474/2007, de 
16 de Novembro, “nos casos em que a câmara municipal não disponha do relatório sobre o 
estado do ordenamento do território a nível local, a deliberação camarária é acompanhada 
por um relatório fundamentado de avaliação da execução do plano director municipal e de 
identificação dos principais factores de evolução do município, o qual incide sobre os 
seguintes aspectos: 

• Níveis de execução do plano, nomeadamente em termos de ocupação do solo, 
compromissos urbanísticos, reservas disponíveis de solo urbano, níveis de infra-
estruturação, equipamentos, acessibilidades, condicionantes e outros critérios de 
avaliação relevantes para o município; 

• Identificação dos factores de mudança da estrutura do território; 

• Definição de novos objectivos de desenvolvimento para o município e identificação 
dos critérios de sustentabilidade a adoptar.” 

RESPONSABILIDADE DE 
EXECUÇÃO 

A DELIBERAÇÃO DE REVISÃO DO PDM É ACOMPANHADA POR UM RELATÓRIO QUE INCIDE SOBRE OS SEGUINTES ASPETOS [ART.º 3º PORTARIA N.º 1474/2007]: 

a) Níveis de execução do plano 

b) Iden2ficação dos factores de mudança da estrutura do território 

c) Definição de novos objec2vos de desenvolvimento e iden2ficação dos critérios de sustentabilidade POLÍTICA 

TÉCNICA 

O CONTEXTO LEGAL ATUAL 
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O DECRETO-LEI n.º 193/95, de 28 de julho, que é republicado pelo Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 
de setembro, estabelece os princípios e as normas a que deve obedecer a produção cartográfica no 
território nacional. O artigo 15.º do referido diploma legal, que define os critérios para a cartografia 
a utilizar nos programas e planos territoriais estabelece o seguinte: 

1 - A cartografia topográfica de imagem para elaboração dos programas e planos territoriais e a 
cartografia temática que resulte dessa elaboração, estão sujeitas às normas e especificações técnicas 
constantes do sítio na Internet da DGT. 

2 - A cartografia a utilizar na elaboração dos programas e planos territoriais deve estar atualizada. 

3 - A cartografia oficial ou homologada a utilizar na elaboração dos planos de âmbito municipal ou 
intermunicipal deve observar, à data do início do procedimento, os seguintes critérios mínimos de 
atualização: 

Nos planos diretores intermunicipais e nos planos diretores municipais: cartografia com três anos; 

Nos planos de urbanização: cartografia com dois anos; 

Nos planos de pormenor: cartografia com um ano. 

4 - Para efeitos do disposto no número anterior, a data que releva para a cartografia oficial ou 
homologada é, respetivamente, a data de edição ou a data do despacho de homologação. 

 

O DECRETO REGULAMENTAR n.º 9/2009, de 29 de Maio, estabelece os conceitos técnicos nos 
domínios do ordenamento do território e do urbanismo a utilizar pelos instrumentos de gestão 
territorial. Tais conceitos e terminologias devem ser devidamente aplicados na globalidade dos 
conteúdos materiais e documentais do Plano Diretor Municipal. 

 

O DECRETO REGULAMENTAR n.º 11/2009, de 29 de Maio, estabelece os critérios de classificação e 
reclassificação do solo, bem como os critérios e as categorias de qualificação do solo rural e 
urbano, aplicáveis a todo o território nacional. Apesar do referido diploma legal ainda não ter sido 
revogado o seu conteúdo está desajustado à atual classificação e qualificação do solo estabelecida 
no artigo 10.º da Lei n.º 31/2014. 
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Após a deliberação de revisão do Plano Diretor Municipal e tendo decorrido o respetivo período de participação preventiva e as demais formalidades processuais legalmente exigidas, iniciam-se os trabalhos da revisão 
do Plano propriamente ditos. Para além do RJIGT, existem diversos diplomas legais complementares que acrescentam contributos acerca dos conteúdos da revisão dos planos diretores municipais. 

Conforme consta no n.º 1 do artigo 86.º do DECRETO-LEI n.º 380/99, de 22 de Setembro (RJIGT), o conteúdo documental do 
plano diretor municipal é constituído por: 

Regulamento; 

Planta de ordenamento, que representa que representa o modelo de organização espacial do território municipal, de acordo com os 
sistemas estruturantes e a classificação e qualificação dos solos e ainda as unidades operativas de planeamento e gestão definidas; 

Planta de condicionantes que identifica as servidões e restrições de utilidade pública em vigor que possam constituir limitações ou 
impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento. 

Conforme consta no n.º 2 do artigo 86.º do RJIGT, o plano diretor municipal é acompanhado por: 

Estudos de caracterização do território municipal; 

Relatório, que explicita os objectivos estratégicos e as opções de base territorial adoptadas para o modelo de organização espacial, 
bem como a respectiva fundamentação técnica, suportada na avaliação das condições económicas, sociais, culturais e ambientais 
para a sua execução; 

Relatório ambiental, no qual se identificam, descrevem e avaliam os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da 
aplicação do plano e as suas alternativas razoáveis que tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação territorial respectivos; 

Programa de execução, contendo designadamente disposições indicativas sobre a execução das intervenções municipais previstas, 
bem como sobre os meios de financiamento das mesmas. 

 

O DECRETO-LEI n.º 232/2007, de 15 Junho, que define os critérios para a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), estabelece 
no n.º1 do art.º 6.º os conteúdos a incluir no relatório ambiental, mencionado na alínea c) no n.º 2 do art.º 86.º do RJIGT. 

 

A PORTARIA n.º 138/2005, de 2 de Fevereiro, acrescenta alguns elementos que acompanham o plano diretor municipal, 
designadamente: 

Planta de enquadramento regional, elaborada a escala inferior à do plano director municipal, com indicação dos municípios limítrofes, 
centros urbanos mais importantes, principais vias de comunicação e outras infra-estruturas relevantes e grandes equipamentos que 
sirvam o município, bem como a delimitação da área de intervenção dos demais instrumentos de gestão territorial em vigor para a 
área do município; 

Planta da situação existente, com a ocupação do solo, à data de elaboração do plano; 

Relatório e ou planta com a indicação das licenças ou autorizações de operações urbanísticas emitidas, bem como das informações 
prévias favoráveis em vigor, substituível por declaração de câmara municipal comprovativa da inexistência dos referidos 
compromissos urbanísticos na área do plano; 

Carta da estrutura ecológica municipal; 

Participações recebidas em sede de discussão pública e respectivo relatório de ponderação. 

 

O DECRETO-LEI n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que estabelece o Regulamento Geral do Ruído, refere, no n.º 2 do artigo 6.º que 
compete aos municípios estabelecer nos planos municipais de ordenamento do território a classificação, a delimitação e a 
disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas, do ponto de vista da tolerância ao ruído. O n.º 1 do artigo 7.º do mesmo 
diploma legal acrescenta que as câmaras municipais elaboram mapas de ruído para apoiar a elaboração, alteração e revisão 
dos planos directores municipais e dos planos de urbanização. 

A NOVA LEI DE BASES GERAIS DA POLÍTICA PÚBLICA DE SOLOS, DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DE 
URBANISMO VEIO INTRODUZIR ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS AO NÍVEL DA CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
DO SOLO, NO QUE RESPEITA À TERMINOLOGIA UTILIZADA E AOS RESPETIVOS CONCEITOS ASSOCIADOS. COM 
A NOVA LEI DE BASES DEIXA DE EXISTIR A DESIGNAÇÃO DE SOLO RURAL E PASSA A DESIGNAR-SE SOLO 
RÚSTICO. O CONCEITO DE SOLO URBANO SOFRE TAMBÉM UMA IMPORTANTE ALTERAÇÃO PASSANDO A SER 
O QUE ESTÁ TOTAL OU PARCIALMENTE URBANIZADO OU EDIFICADO E, COMO TAL, AFETO EM PLANO 
TERRITORIAL À URBANIZAÇÃO OU À EDIFICAÇÃO (ART.º 10.º DA LEI N.º 31/2014), E DEIXANDO DE SER 
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 (ART.º 15.º DA LEI N.º 48/98). 

O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DA REVISÃO DO PDM 
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2.02 METODOLOGIA E FASEAMENTO 

1. DELIBERAÇÃO 

Divulgação da deliberação na 
comunicação social e na 

respetiva página da Internet 

Publicação da deliberação na 
2ª série do Diário da República 

2. PARTICIPAÇÃO 
PREVENTIVA 

 Período para 
formulação de 
sugestões e 

apresentação de 
informações (mínimo 

15 dias) 

3. CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO 
DE ACOMPANHAMENTO (CA) 

A CM comunica à CCDR o teor da 
deliberação e solicita marcação de uma 
reunião preparatória (máximo 15 dias) 

Reunião CM e CCDR para apreciação da deliberação acerca da 
adequação da fundamentação indicada nos termos de referência e 

proposta para composição da CA 

A CA é constituída por despacho do presidente da CCDR 

Divulgação 
na página da 
Internet da 

CCDR 

Divulgação 
na página da 
Internet da 

CMO 

Publicar através de aviso 
em Diário da República 

Solicita aos serviços e 
entidades que integram a 

CA a designação dos 
respetivos representantes 

(10 dias) 

Comunica ao MAOTDR a 
falta de designação dos 

representantes, para 
efeitos de participação às 

respetivas tutelas 

3. CONCERTAÇÃO FINAL 
(FACULTATIVA) 

Reuniões de concertação com as 
entidades que, no âmbito da CA, 

hajam formalmente discordado das 
soluções do futuro plano, tendo em 
vista obter uma solução concertada 

que permitem ultrapassar as 
objeções formuladas (eventual 

introdução de modificações) 

Procede à abertura do período de 
discussão pública (estabelece o 

período de discussão com o mínimo 
de 30 dias, as eventuais sessões 
públicas, indica os locais onde se 
encontra disponível a proposta, o 

relatório ambiental o parecer da CA 
e demais pareceres, os resultados 

da concertação, bem como da forma 
como os interessados podem 

apresentar as suas reclamações, 
observações ou sugestões) 

Deliberação de revisão do PDM que estabelece os  prazos de 
elaboração, o período de participação preventiva e é acompanhada 

por um relatório a fundamentar a necessidade de revisão 

2. REVISÃO DO PLANO E 
ACOMPANHAMENTO 

1ª reunião plenária para apresentação e 
programação dos trabalhos (carácter 

deliberativo) 

Elabora estudos de caracterização e 
diagnóstico, estudos temáticos setoriais e o 

quadro prévio de ordenamento 

2ª reunião plenária para apresentação e 
apreciação dos trabalhos desenvolvidos 

(carácter deliberativo) 

Elaboração da proposta de Plano 

Introdução das devidas adaptação na 
proposta de Plano 

3ª reunião plenária para apresentação e 
apreciação da proposta de plano (carácter 

deliberativo) 

4. PARTICIPAÇÃO 
(DISCUSSÃO PÚBLICA) 

Divulgação na 
comunicação 
social e na 
respetiva 
página da 
Internet 

Publicação de 
aviso na 2ª 

série do Diário 
da República 

Pondera e dá resposta 
fundamentada e se necessário 

promove o esclarecimento direto 
dos interessados e divulga através 
da comunicação social e respetiva 

página da Internet 

4ª reunião plenária, em conferência de 
serviços, para aprovação do parecer final da 

CA (carácter deliberativo), o qual é 
apresentado por escrito com menção 

expressa da orientação defendida, exprime a 
apreciação realizada pelas diversas entidades 

e integra a análise do Relatório Ambiental.   
 

APÓS EMISSÃO DO PARECER FINAL A CA 
EXTINGUE-SE 

5. VERSÃO FINAL DO PLANO 

Elabora a versão final da proposta 

Envia o projeto de versão final do Plano à 
CCDR 

Submete a proposta de versão final do Plano 
à Assembleia Municipal 

APROVAÇÃO DO PLANO PELA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

A CCDR pode emitir parecer (sem  carácter 
vinculativo), sendo o caso, notifica a Câmara 

Municipal e a  Assembleia Municipal 

6. APROVAÇÃO 

• Numa primeira fase do processo de revisão 
do PDM, a Câmara Municipal deve 
diligenciar no sentido de obter cartografia 
adequada, conforme o estipulado na 
legislação sobre esta matéria. 

• Formalmente, este processo inicia-se com 
a deliberação da CM de proceder à 
elaboração da revisão do PDM, deliberação 
esta que deve ser suportada em adequada 
fundamentação e na avaliação da execução 
do PDM em vigor. 

• Este procedimento permite dar início ao 
processo de constituição da Comissão de 
Acompanhamento (CA), em acordo com o 
definido na Portaria n.º 1474/2007, de 16 
de Novembro. 

• A CA integra entidades que visam 
assegurar a prossecução dos interesses 
públicos e setoriais com relevância no 
território municipal, acompanhando e 
orientando os aspetos processuais e 
técnicos da revisão do PDM, através da 
realização de reuniões plenárias e setoriais, 
cujo agendamento e programa de trabalhos 
seguem, com as necessárias adaptações, a 
Portaria supra referida. 

• Com a aprovação do parecer final da CA na 
sua última reunião plenária e após a 
realização das reuniões de concertação, se 
necessárias, a CM procede à abertura do 
período de discussão pública, de acordo 
com o estabelecido no RJIGT. 

• Ponderados os resultados da discussão 
pública, a CM elabora a versão final do 
plano, tendo em vista a emissão do parecer 
final da CCDR. 

• Por fim, o plano é aprovado pela 
Assembleia Municipal, publicado no Diário 
da República e depositado na DGT. 

FASE DA ELABORAÇÃO DO PDM CÂMARA MUNICIPAL CCDRA COMISSÃO ACOMPANHAMENTO ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
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1. DELIBERAÇÃO 
 
1.1. A Câmara Municipal (CM) delibera a revisão do 
Plano Diretor Municipal (PDM) (RJIGT, art.º 74º.1) e 
envia a Deliberação para publicação na 2.ª Série do 
Diário da República (RJIGT, art.º 148º.4 b), divulgando
-a na comunicação social e na página da Internet 
(RJIGT, art.º 74º.1, art.º 149º.2). 
1.2. A Câmara Municipal comunica à CCDR o teor da 
Deliberação e solicita a marcação de uma reunião 
preparatória (Portaria art.º 2º), apresentando uma 
proposta de constituição da CA. 
1. A elaboração de PDM obriga a identificar e 
ponderar, nos diversos âmbitos, os planos, 
programas e projetos, designadamente os 
promovidos pela Administração Pública, com 
incidência na área em causa, considerando os que já 
existam e os que se encontrem em preparação, por 
forma a assegurar as necessárias compatibilizações 
(RJIGT, art.º 38.º n.º 3). 
2. A Deliberação estabelece: 
- o prazo para revisão do Plano; 
- os objetivos a prosseguir (RJIGT, art.º 6º.n.º 3, a) 
- o prazo do período de participação pública (não 
inferior a 15 dias) sendo este destinado à formulação 
de sugestões e à apresentação de informações sobre 
quaisquer questões que possam ser consideradas no 
âmbito do processo de revisão do Plano (RJIGT, art.º 
77º.2). 
3. A Avaliação Ambiental Estratégica é de realização 
obrigatória. 
4. A Deliberação deve ser acompanhada do Relatório 
sobre o estado do ordenamento do território a nível 
local ou, nos casos em que a CM não disponha desse 
Relatório, de um Relatório fundamentado de 
avaliação da execução do PDM e de identificação dos 
principais fatores de evolução do município (Portaria 
art.º 3º n.º 1 e art.º 3.º, n.º 2), o qual incide sobre os 
seguintes aspetos: 
a. Níveis de execução do Plano, nomeadamente em 
termos de ocupação do solo, compromissos 
urbanísticos, reservas disponíveis de solo urbano, 
níveis de infraestruturação, equipamentos, 
acessibilidades, condicionantes e outros critérios de 
avaliação relevantes para o município; 
b. Identificação dos fatores de mudança da estrutura 
do território; 
c. Definição de novos objetivos de desenvolvimento 
para o município e identificação dos critérios de 
sustentabilidade a adotar; 
5. Deve ser garantida a integração na CA das 
Entidades que, face às responsabilidades ambientais 
específicas, possam interessar os efeitos ambientais 
resultantes da aplicação do plano, exercendo na CA 
as competências consultivas atribuídas pelos art.º 5º 
e 7º do Dec-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, e 
acompanham a elaboração do Relatório Ambiental 
(RJIGT, art.º 75º-A, nº 2). 

2. REVISÃO DO PLANO E ACOMPANHAMENTO 
 
2.1. A Câmara Municipal e a CCDR realizam reunião 
preparatória no prazo de 15 dias após a 
comunicação da CM, ficando acordada a composição 
da CA (Portaria art.º 2º, n.º.2 e art.º 4º, n.º.1.b). 
1. A CA é composta por: 
- Representantes dos serviços e entidades da 
administração direta ou indireta dos Estado que 
assegurem a prossecução dos interesses públicos 
setoriais com relevância na área de intervenção do 
plano, às quais , em virtude das suas 
responsabilidades ambientais específicas, possam 
interessar os efeitos ambientais resultantes da 
aplicação do PDM; 
- Um representante da Assembleia Municipal; 
- Um representante de cada Câmara Municipal dos 
municípios vizinhos, quando estes assim 
entenderem necessário (…); 
- Representantes dos serviços e entidades que 
administrem áreas de jurisdição especial, exerçam 
poderes sobre zonas do território sujeitas a 
restrições de utilidade pública ou tutelem atividades 
exercidas por entidades privadas em regime de 
concessão ou equiparável; 
- Representante da CCDR; 
- A Câmara Municipal integra a CA enquanto 
entidade responsável pela revisão do plano e 
respetivo relatório ambiental. 
- A DGOTDU integra a CA apenas em casos 
excecionais, devidamente justificados, 
designadamente, por razões de complexidade 
urbanística, condições particulares do território, 
necessidade de articulação dos vários instrumentos 
de gestão territorial. (Portaria, art.º 7, n.º 1, art.8.º, n.º 
1 e Anexo). 
2. A CA é presidida pelo representante da CCD, sem 
prejuízo de, a solicitação da CCDR ou da CM, ser 
designado no despacho de constituição o 
representante da DGOTDU, nos casos em que esta 
integre a CA (Portaria art.º 9º). 
3. No caso em que se encontre em funcionamento 
Comissão Técnica de Acompanhamento ou Comissão 
Mista de Coordenação, a Câmara Municipal pode 
optar por promover a sua conversão em CA, devendo 
desencadear o respetivo processo junto da CCDR. 
Neste processo ao qual não é aplicável o previsto no 
1.1, 1.2 e 2.1, resultando a composição da CA de 
proposta apresentada pela CM à CCDR (Portaria art.º 
10º, n.º 2). 
2.2. O Presidente da CCDR constitui a Comissão de 
Acompanhamento (CA), por Despacho, nos 15 dias 
seguintes à reunião preparatória (Port. art.º 5º, n.º 1). 
2.3. A CCDR publica o Aviso de constituição da CA no 
Diário da República. O Aviso é divulgado nas páginas 
da Internet da CCDR e da CM (Portaria art.º 5º, n.º 1). 
2.4. Nos 5 dias seguintes à publicação do Aviso, a 
CCDR solicita aos serviços e entidades que integram 

a CA a designação dos respetivos representantes e 
suplentes, a qual deve ocorrer no prazo de 10 dias. 
(Portaria art. 5º, n.º2). 
2.5. Findo o prazo de 10 dias, a CCDR comunica ao 
Ministério do Ambiente e do Ordenamento do 
Território (MAOT) a eventual falta de designação, no 
prazo referido, dos representantes de serviços e 
entidades da administração direta ou indireta do 
Estado que deveriam integrar a CA para efeitos de 
participação às tutelas respetivas (Portaria art.º 5º, 
n.º 3). 
2.6. A CCDR convoca a 1ª reunião plenária da CA 
(Portaria 13º) 
2.7. A CA realiza a 1ª reunião plenária nos 22 dias 
seguintes à designação dos representantes dos 
serviços e entidades que a integram (Anexo 1: 
Reuniões Plenárias e Setoriais da CA) (Portaria art.º 
13º, n.º 1, alínea a)). 
2.8. A CM elabora os estudos de caracterização e 
diagnóstico, os estudos temáticos setoriais e o 
quadro prévio de ordenamento. 
2.9. A CA realiza a 2ª reunião plenária da CA (Portaria 
13º, n.º 1, alínea b)). 
2.10. A CCDR realiza consultas internas aos seus 
serviços e, se necessário, promove consultas 
externas (Portaria art.º 16º). 
2.11. Os representantes da CA apreciam os estudos 
apresentados pela CM e enviam os seus contributos 
ao Presidente da CA, que por sua vez os envia à CM. 
2.12. A CM elabora a Proposta de Plano (1ª versão do 
Plano, devidamente formalizada). 
2.13. A CA acompanha a elaboração do Plano (RJIGT, 
art.º 75º-A, n.º4; Portaria art.º 14º), através de 
reuniões setoriais quando necessário. 
2.14. A CA realiza a 3ª reunião plenária da CA 
(Portaria, 13º, n.º 1, alínea c)). 
2.15. Os representantes da CA apreciam a Proposta 
de Plano (1ª versão do Plano), transmitindo a 
apreciação ao Presidente da CA que dá 
conhecimento à CM. 
2.16. Se a Proposta necessita de reformulação, a CM 
introduz alterações e elabora a 2ª versão do Plano. 
2.17. A CA acompanha a elaboração do Plano (RJIGT, 
art.º 75º-A, n.º 4; Portaria art.º 14º), através de 
reuniões setoriais quando necessário. 
2.18. A CM envia ao Presidente da CA a 2ª versão do 
Plano. 
2.19. O Presidente da CA remete a 2ª versão do Plano 
aos 
representantes da CA. 
2.20. Os representantes da CA elaboram as suas 
apreciações sobre a 2ª versão do Plano e remetem 
ao Presidente da CA que as envia à CM. 
2.21. A CA realiza outras reuniões plenárias caso 
seja necessário. (Portaria art.º 13º, n.º 2). 
2.22. O Presidente da CA elabora a proposta de 
Parecer Final e remete-a aos representantes da CA 
para prévia apreciação do mesmo. 

2.23. A CA realiza a 4ª reunião plenária da CA para 
aprovação do Parecer Final (RJIGT, art.º 75º-A, n.º 4; 
Portaria art.º 13º, n.º 1, alínea d)). 
2.24. O Presidente da CA remete o Parecer Final da 
CA à CM e cópia às restantes entidades. 
2.25. A CM recebe o Parecer Final.   
 
3. CONCERTAÇÃO FINAL (FACULTATIVA) 
 
3.1. A CM promove reuniões de concertação com as 
entidades da CA que formalmente discordaram da 
Proposta de Plano nos 20 dias subsequentes à 
emissão do Parecer Final (RJIGT, Artº.76º, n.º 2). 
 
4. PARTICIPAÇÃO (DISCUSSÃO PÚBLICA) 
 
4.1. A CM abre período de discussão pública, através 
de Aviso a publicar no Diário da República (II Série) e 
da divulgação na comunicação social e na sua página 
da Internet (RJIGT, Artº 77º, n.º 3). 
4.2. A CM pondera as reclamações, observações, 
sugestões epedidos de esclarecimento 
apresentados, responde por escrito e directamente 
aos interessados nos casos previstos no n.º 5 do Artº 
77º, e divulga os resultados da discussão pública, 
designadamente através da comunicação social e da 
sua página na Internet (RJIGT, Artº. 77º.5,6,7 e 8).  
 
5. VERSÃO FINAL DO PLANO E PARECER FINAL 

DA CCDR 
 
5.1. A CM elabora a versão final da Proposta de 
Plano que remete à CCDR (RJIGT, artº 78º.1). 
5.2. A CCDR pode emitir Parecer Final que envia à CM 
e AM no prazo de 10 dias, improrrogáveis, contados 
a partir da receção da versão final da Proposta de 
Plano (RJIGT, artº. 78º.1.) 
5.3. A CM e a AM recebem o Parecer Final da CCDR, 
caso este tenha sido emitido. (RJIGT. 78º.1). 
 
6. APROVAÇÃO 
 
6.1. A CM envia a Proposta Final do Plano à AM 
(RJIGT, artº 79º.1). 
6.2. AM pode aprovar, ou não, a Proposta Final do 
Plano (RJIGT, art. 79.º n.º 1). 
6.3. Se a AM não aprova a Proposta Final do Plano, a 
CM deverá aferir do procedimento mais adequado 
para sanar as questões subjacentes a esse facto. 
 
Nota: São obrigatoriamente públicas, todas as 
reuniões da AM que respeitem à elaboração ou 
aprovação de qualquer categoria de instrumento de 
gestão territorial (RJIGT, Art. 77º n.º 9). 
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Sem sonhos, as pedras do caminho tornam-se montanhas, os pequenos problemas são 
insuperáveis, as perdas são insuportáveis, as deceções transformam-se em golpes fatais e os 
desafios em fonte de medo.   
 
Precisamos de perseguir os nossos mais belos sonhos. Desistir é uma palavra que tem de ser 
eliminada do dicionário de quem sonha e deseja conquistar, ainda que nem todas as metas sejam 
atingidas. Não se esqueça de que você vai falhar 100% das vezes em que não tentar, vai perder 
100% das vezes em que não procurar, vai ficar parado 100% das vezes em que não ousar andar.  
 
Liberte a sua criatividade. Sonhe com as estrelas, para poder pisar a Lua. Sonhe com a Lua, para 
poder pisar as montanhas. Sonhe com as montanhas, para pisar sem medo os vales das suas 
perdas e frustrações.  
 
Apesar dos nossos defeitos, precisamos de ver que somos pérolas únicas no teatro da vida e 
compreender que não existem pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O que existe são 
pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. 
 
Augusto Cury, in 'Nunca Desista dos Seus Sonhos'   
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2.03 ENQUADRAMENTO EM IGT’s, PLANOS E PROGRAMAS 

INCIDÊNCIA NO CONCELHO DE ODEMIRA 

• PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 58/2007 de 4 de Setembro, publicado em Diário da República, 1.ª série - n.º 
170 - 4 de Setembro de 2007, com as Declarações de retificação n.º 80-A/2007 e 103-A/2007 de 7 de Setembro e 2 de Novembro; 

São diversos os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT’s) com incidência territorial no Concelho de Odemira, publicando-se aqui aqueles que a 
Direção-Geral do Território considera atualmente em vigor. Nas páginas seguintes serão analisados mais em pormenor alguns destes IGT’s, 
sobretudo na sua integração e efeitos no planeamento municipal, bem como outros Programas ou Planos Estratégicos (PORA e PEDAL). 

• PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALENTEJO (PROTA), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, publicado em Diário da República, 1.ª 
série - n.º 148 - 2 de Agosto de 2010, com a Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de Outubro; 

• PLANO DE ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA (POPNSACV), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-
B/2011, publicado em Diário da República, 1.ª série - n.º 25 - 4 de Fevereiro de 2011, com a Declaração de Retificação n.º 10-A/2011, de 5 de Abril; 

• PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA SINES-BURGAU (POOC), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/98, publicado em Diário da República - I SÉRIE-B 
n.º 300 , em 30 de Dezembro; 

• PLANO SETORIAL DA REDE NATURA 2000 (PSRN2000), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, publicado em Diário da República, 1.ª série - n.º 139 - 21 
de Julho de 2008; 

• PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO ALENTEJO LITORAL (PROF AL), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 39/2007, de 5 de Abril, publicado em Diário da 
República, 1.a série - n.º 68, em 5 de Abril de 2007, com a Suspensão parcial dos PROF, aprovada pela Portaria n.º 78/2013 de 19 de fevereiro, publicada em Diário da República, 1.ª 
série - n.º 35, em 19 de fevereiro de 2013; 

• PLANO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DAS RIBEIRAS DO ALGARVE, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 12/2002 de 9 de Março, publicado em Diário da República - I SÉRIE-B n.º 
58 , em 9 de Março de 2002; 

• PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MIRA, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 5/2002 de 8 de Fevereiro, publicado em Diário da República - I SÉRIE-B n.º 33, em 8 de Fevereiro 
de 2002; 

• PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO SADO, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2002 de 12 de Fevereiro, publicado em Diário da República - I SÉRIE-B n.º 36, em 12 de 
Fevereiro de 2002; 

• PLANO DE GESTÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO SADO E MIRA, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-A/2013, publicado em Diário da República, 1.ª série - 
n.º 58, em de 22 de Março de 2013; 

• PLANO DE GESTÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DAS RIBEIRAS DO ALGARVE, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-E/2013, publicado em Diário da República, 
1.ª série - n.º 58, em 22 de Março de 2013; 

• PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DE SANTA CLARA (POASC), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 185/2007, publicado em Diário da República, 1.ª série - 
n.º 246, em 21 de Dezembro de 2007, com a 1ª alteração aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2014, publicada em Diário da República, 1.ª série - n.º 182, em 22 de 
setembro de 2014. 
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2.03 ENQUADRAMENTO EM IGT’s, PLANOS E PROGRAMAS 

 
O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 
(PNPOT) é o instrumento de desenvolvimento territorial de 
natureza estratégica que estabelece as grandes opções com 
relevância para a organização do território nacional, 
consubstancia o quadro de referência a considerar na 
elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial e 
constitui um instrumento de cooperação com os demais 
Estados membros para a organização do território da União 
Europeia. 
 
Desenvolvendo as orientações da Lei de Bases, o Decreto-Lei 
nº 380/99, de 22 de Setembro (alterado pelo Decreto-Lei nº 
310/2003, de 10 de Dezembro), precisa e aprofunda os 
conceitos, objetivos e conteúdos dos vários IGT e o respetivo 
regime de coordenação. No quadro deste regime jurídico, o 
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 
(PNPOT) é o instrumento estratégico que enquadra todos os 
demais IGT, visando: 
 
a) Definir o quadro unitário para o desenvolvimento territorial 
integrado, harmonioso e sustentável do País, tendo em conta a 
identidade própria das suas diversas parcelas e a sua inserção 
no espaço da União Europeia; 
b) Garantir a coesão territorial do País, atenuando as 
assimetrias regionais e garantindo a igualdade de 
oportunidades; 
c) Estabelecer a tradução espacial das estratégias de 
desenvolvimento económico e social; 
d) Articular as políticas sectoriais com incidência na 
organização do território. 
 
O PNPOT constitui o guia orientador do sistema de gestão 
territorial e da política de ordenamento do território, e também 
um instrumento chave de articulação desta política com a 
política de desenvolvimento económico e social, em coerência 
com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
(ENDS) e com as diversas intervenções com incidência 
territorial, designadamente as consideradas no Quadro de 
Referência Estratégico Nacional. 
 
Tendo por base a identificação dos grandes problemas que o 
país enfrenta do ponto de vista do ordenamento do território, a 
apresentação das orientações estratégicas para as regiões e a 
definição do quadro de referência demográfico e económico 
que condiciona a sua evolução estrutural, foi possível propor, à 
luz dos princípios e objetivos mais genéricos da ENDS – 
Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, uma 
visão para o ordenamento do território nacional no horizonte 
2025. 
 
 
Os 24 problemas identificados para o Ordenamento do 
Território são os seguintes: 
 
 

 
a) RECURSOS NATURAIS E GESTÃO DE RISCOS 
1. Degradação do solo e riscos de desertificação, agravados 
por fenómenos climáticos (seca e chuvas torrenciais) e pela 
dimensão dos incêndios florestais. 
2. Degradação da qualidade da água e deficiente gestão dos 
recursos hídricos. 
3. Insuficiente desenvolvimento dos instrumentos de 
ordenamento e de gestão das áreas classificadas integradas 
na Rede Fundamental de Conservação da Natureza. 
4. Insuficiente consideração dos riscos nas ações de ocupação 
e transformação do território, com particular ênfase para os 
sismos, os incêndios florestais, as cheias e inundações e a 
erosão das zonas costeiras. 
 
b) DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
5. Expansão desordenada das áreas metropolitanas e outras 
áreas urbanas, invadindo e fragmentando os espaços abertos, 
afetando a sua qualidade e potencial ecológico, paisagístico e 
produtivo, e dificultando e encarecendo o desenvolvimento das 
infraestruturas e a prestação dos serviços coletivos. 
6. Despovoamento e fragilização demográfica e 
socioeconómica de vastas áreas e insuficiente 
desenvolvimento dos sistemas urbanos não metropolitanos e 
da sua articulação com os espaços rurais envolventes, 
enfraquecendo a competitividade e a coesão territorial do país. 
7. Degradação da qualidade de áreas residenciais, sobretudo 
nas periferias e nos centros históricos das cidades, e 
persistência de segmentos de população sem acesso condigno 
à habitação, agravando as disparidades sociais intraurbanas. 
8. Insuficiência das políticas públicas e da cultura cívica no 
acolhimento e integração dos imigrantes, acentuando a 
segregação espacial e a exclusão social nas áreas urbanas. 
 
c) TRANSPORTES, ENERGIA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
9. Subdesenvolvimento dos sistemas aeroportuário, portuário 
e ferroviário de suporte à conectividade internacional de 
Portugal, no quadro ibérico, europeu, atlântico e global. 
10. Deficiente intermodalidade dos transportes, com excessiva 
dependência da rodovia e do uso dos veículos automóveis 
privados e insuficiente desenvolvimento de outros modos de 
transporte, nomeadamente do ferroviário. 
11. Elevada intensidade (reduzida eficiência) energética e 
carbónica das atividades económicas e dos modelos de 
mobilidade e consumo, com fraco recurso a energias 
renováveis, conduzindo a uma estreita associação dos ritmos 
do crescimento económico com os do aumento do consumo de 
energia e das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE). 
12. Elevada dependência de fontes de energia primária 
importadas (petróleo, carvão e gás natural), com forte 
concentração das origens geográficas e pesadas implicações 
no défice externo, agravada pela volatilidade e tendência 
estrutural de aumento dos preços desses recursos não 
renováveis e de natureza estratégica. 
 
 

 
 
d) COMPETITIVIDADE DOS TERRITÓRIOS 
13. Forte dispersão geográfica das infraestruturas económicas 
e equipamentos terciários mais qualificantes, com perdas de 
escala e atrofia das relações de especialização e 
complementaridade geradoras de maior rendibilidade social e 
económica. 
14. Ausência de um sistema logístico global, que tenha em 
conta os requisitos dos diferentes sectores de atividade e a 
inserção dos territórios nos mercados globais. 
15. Insuficiente projeção externa das funções económicas das 
principais aglomerações urbanas, dificultando a participação 
de Portugal nos fluxos de investimento internacional. 
16. Reduzida extensão das cadeias de valor e insuficiente 
exploração das condições e dos recursos mais diferenciadores 
dos territórios, e correspondente debilidade das relações 
económicas interinstitucionais e inter-regionais no espaço 
económico nacional. 
 
e) INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS COLETIVOS 
17. Expansão e intensa alteração da estrutura da procura 
social de serviços coletivos e de interesse geral, pelo efeito 
conjugado de mudanças demográficas (envelhecimento, 
imigração e migrações internas), económicas e culturais. 
18. Desajustamento da distribuição territorial e da qualidade 
da oferta de infra estruturas coletivas e dos serviços de 
interesse geral face a essa expansão e alteração estrutural 
das procuras sociais. 
 
 

 
 
 
19. Deficiente programação do investimento público em 
infraestruturas e equipamentos coletivos, com insuficiente 
consideração dos impactes territoriais e dos custos de 
funcionamento e manutenção. 
20. Incipiente desenvolvimento da cooperação territorial de 
âmbito supramunicipal na programação e gestão de 
infraestruturas e equipamentos coletivos, prejudicando a 
obtenção de economias de escala e os ganhos de eficiência 
baseados em relações de associação e complementaridade. 
 
f) CULTURA CÍVICA, PLANEAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL 
21. Ausência de cultura cívica valorizadora do ordenamento do 
território e baseada no conhecimento rigoroso dos problemas, 
na participação dos cidadãos e na capacitação técnica das 
instituições e dos agentes mais diretamente envolvidos. 
22. Insuficiência das bases técnicas essenciais para o 
ordenamento do território, designadamente nos domínios da 
informação georreferenciada sobre os recursos territoriais, da 
cartografia certificada, da informação cadastral e do acesso 
em linha ao conteúdo dos planos em vigor. 
23. Dificuldade de coordenação entre os principais atores 
institucionais, públicos e privados, responsáveis por políticas e 
intervenções com impacte territorial. 
24. Complexidade, rigidez, centralismo e opacidade da 
legislação e dos procedimentos de planeamento e gestão 
territorial, afetando a sua eficiência e aceitação social. 

Sistemas naturais e agro-florestais em Portugal Con2nental Riscos em Portugal Con2nental 

Programa Nacional de Polí3ca de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O PROGRAMA NACIONAL DE POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PNPOT) FOI APROVADO PELA LEI 
N.º 58/2007 DE 4 DE SETEMBRO, RETIFICADA PELA DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 80-A/2007 DE 7 DE 
SETEMBRO. 
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Sistema urbano e acessibilidades em Portugal Con2nental 

Riscos
Naturais e   

Agro-florestais

Urbano e de 

Acessibilidades

Um espaço sustentável e bem ordenado

Preservar o  quadro  natural e paisagístico , em 
particular osrecursos hídricos, a zona costeira, a 
floresta e os espaços de potencial agríco la

Gerir e valorizar as áreas classificadas integrantes da 
Rede Fundamental de Conservação da Natureza

Articular o sistema de “ espaços abertos”  de natureza 
ambiental e paisagística com o sistema urbano e as 
redes de infra-estruturas

Estruturar nucleações que contrariem a tendência para 
a urbanização contínua ao  longo da faixa lito ral de 
Portugal Continental

Uma economia competitiva, integrada e aberta

Reforçar a integração do territó rio  nacional através de 
uma organização mais po licêntrica do sistema urbano

Valorizar o  papel estratégico  da Região M etropolitana 
de Lisboa, da aglomeração urbano-industrial do  
Noroeste, do po lígono Leiria-Coimbra-Aveiro-Viseu e 
das regiões turísticas de valia internacional do  
A lgarve, da M adeira e de outros pólos emergentes de 
desenvo lvimento  turístico , para a afirmação 
internacional de Portugal

Desenvolver redes de conectividade internacional que 
conjuguem as necessidades de integração ibérica e 
europeia com a valorização da vertente atlântica e 
com a consolidação de novas centralidades urbanas

Estruturar sistemas urbanos sub-regionais de fo rma a 
constituir pó los regionais de competitividade, em 
particular no interior

Um território equitativo em termos de desenvolvimento e bem-estar

Definir o sistema urbano como critério o rientador do 
desenho das redes de infra-estruturas e de 
equipamentos co lectivos, cobrindo  de forma 
adequada o  conjunto do País e estruturando os 
sistemas de acessibilidades e mobilidades em função 
de um maior equilíbrio no acesso às funções urbanas 
de nível superio r

Promover redes de cidades e subsistemas urbanos 
locais policêntricos que, numa perspectiva de 
complementaridade e especialização, permitam a 
qualificação dos serviços prestados à população e às 
actividades económicas

Valorizar a diversidade dos territó rios e a articulação 
dos centros urbanos com as áreas rurais, garantindo 
em todo o País o  acesso ao conhecimento e aos 
serviços co lectivos e boas condições de mobilidade e 
comunicação, favorecendo a liberdade de opção por 
diferentes espaços e modos de vida

DESÍGNIOS E OPÇÕES ESTRATÉGICAS

Sistemas do Modelo Territorial

Programa Nacional de Polí3ca de Ordenamento do Território (PNPOT) 
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No quadro do regime jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, o Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território (PNPOT) constitui um instrumento de desenvolvimento territorial, de natureza 
estratégica e de âmbito nacional, com precedência em relação aos restantes IGT. 
 
De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 380/99, na sua atual redação, o PNPOT: 
“estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território nacional, consubstancia o 
quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial [nomeadamente 
PROT e os PDM] e constitui um instrumento de cooperação com os demais Estados-Membros para a 
organização do território da União Europeia” (art.º. 26º). 

PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
 

O planeamento de nível municipal, da responsabilidade das 
Autarquias Locais, tem como objetivo definir o regime de uso do 
solo e a respetiva programação, através de opções próprias de 
desenvolvimento enquadradas pelas diretrizes de âmbito nacional 
e regional. Os planos municipais de ordenamento do território, de 
natureza regulamentar, constituem os instrumentos que servem 
as atividades de gestão territorial do município. 

Quando têm um carácter estratégico, como é o caso dos Planos 
Diretores Municipais, devem refletir uma visão integrada do 
território municipal e a articulação entre os seus diversos 
elementos estruturantes. Por sua vez, os planos que se destinam a 
apoiar a gestão urbanística e a ocupação efetiva do solo (Planos de 
Urbanização e Planos de Pormenor) devem corresponder a um 
planeamento mais pormenorizado, com localizações precisas. 

Assim: 

a) Os Planos Diretores Municipais são de elaboração obrigatória 
para todos os municípios, devendo ser revistos com base numa 
avaliação da sua execução sempre que as condições 
socioeconómicas e ambientais se alterem significativamente ou 
passados dez anos da entrada em vigor. Estes planos devem ter 
um inequívoco carácter estratégico, definindo o regime de uso do 
solo e o modelo de organização territorial num quadro de 
flexibilidade que permita o acompanhamento das dinâmicas 
perspetivadas para um período de 10 anos; 

b) Os Planos Diretores Municipais são os instrumentos 
privilegiados para operar a coordenação entre as várias políticas 
municipais com incidência territorial e a política de ordenamento 
do território e de urbanismo. É igualmente o instrumento 
privilegiado para operar a coordenação externa entre as políticas 
municipais e as políticas nacionais e regionais com incidência 
territorial; 

c) Os Planos Diretores Municipais devem concentrar todas as 
disposições necessárias à gestão do território, incluindo as que 
constam em planos especiais, planos sectoriais e planos regionais 
de ordenamento do território e devem ser dotados de flexibilidade 
suficiente para absorverem a evolução previsível a partir das 
dinâmicas normais em curso; 

d) Os Planos de Urbanização definem a organização espacial de 
partes do território, devendo ser elaborados sempre que haja 
necessidade de estruturar o solo urbano e enquadrar a 
programação da sua execução; 

e) Os Planos de Urbanização devem estar associados a uma visão 
estratégica da cidade e ao reforço do seu papel como polo 
integrado num determinado sistema urbano; 

f) Os Planos de Pormenor definem com detalhe a ocupação de 
parcelas do território municipal, sendo um instrumento 
privilegiado para a concretização dos processos de urbanização e 
revestindo formas e conteúdos adaptáveis aos seus objetivos 
específicos. 

2.03 ENQUADRAMENTO EM IGT’s, PLANOS E PROGRAMAS 
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Quanto às OPÇÕES ESTRATÉGICAS, estabeleceu a Resolução do Conselho 
de Ministros que a sua definição deveria contemplar: 
 
a) A concretização das opções constantes dos IGT de âmbito nacional, 
no respeito pelos princípios gerais da coesão, da equidade, da 
competitividade, da sustentabilidade dos recursos naturais e da 
qualificação ambiental, urbanística e paisagística do território; 
b) A articulação dos sistemas estruturantes do território, construindo 
uma visão regional integrada e combatendo os fatores de 
fragmentação e consequente risco de perda de coerência interna do 
conjunto do Alentejo; 
c) O reforço dos fatores e espaços de internacionalização da economia, 
em especial nos grandes eixos de ligação internacional e na 
plataforma de Sines; 
d) O papel estratégico da agricultura e do desenvolvimento rural e a 
qualificação dos processos de transformação que lhes andam 
associados, designadamente os impulsionados pelo Empreendimento 
de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) e pelos restantes 
aproveitamentos hidroagrícolas; 
e) A valia dos recursos turísticos, principalmente no espaço do Alentejo 
litoral e do Alqueva, compatibilizando a proteção dos valores 
ambientais com o desenvolvimento de uma fileira de produtos 
turísticos de elevada qualidade; 
f) O desenvolvimento de uma estratégia de gestão integrada para a 
zona costeira; 
g) A valorização do montado, bem como das manchas de pinheiro, quer 
do ponto de vista económico e social quer na perspetiva ambiental; 
h) O desenvolvimento de uma estratégia de resposta integrada a 
situações de seca que considere as diversas capacidades de 
armazenamento estratégico de água na região. 

Quanto ao MODELO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO regional, estabeleceu a Resolução do 
Conselho de Ministros acima referida que a sua estruturação deveria atender à necessidade 
de: 
 
a) Integrar num modelo territorial coerente os elementos estratégicos de organização do 
território, nomeadamente a relação com Lisboa, a centralidade de Évora, a plataforma de 
conectividade internacional de Sines, o potencial do Alqueva e as relações transfronteiriças; 
b) Organizar o sistema urbano, robustecendo a dimensão funcional das principais cidades, 
numa perspetiva de especialização e complementaridade, densificando as relações 
intrarregionais e assumindo a importância estratégica da cooperação urbana 
transfronteiriça; 
c) Reforçar o potencial estruturante dos grandes eixos de transporte nacionais e 
transeuropeus que atravessam a região, contribuindo para a consolidação de um sistema 
urbano regional policêntrico e para a qualificação das relações com as regiões confinantes, 
nomeadamente as de Lisboa e do Algarve; 
d) Afirmar Sines como grande porto atlântico da Europa e grande plataforma portuária e 
industrial, de serviços de logística internacional e de energia; 
e) Promover a cooperação entre as instituições de ensino superior no sentido de aumentar 
os recursos regionais de investigação e desenvolvimento tecnológico, responder às 
necessidades tecnológicas e estimular oportunidades de inovação; 
f) Identificar a estrutura de proteção e valorização ambiental, integrando as áreas 
classificadas e os valores ou riscos naturais relevantes para a estruturação do território; 
g) Ordenar, recuperar e valorizar as áreas de indústrias extrativas, em particular 
qualificando o eixo dos mármores; 
h) Ordenar os espaços rurais, nomeadamente agrícolas e florestais, de forma a 
salvaguardar os recursos hídricos e o uso racional e eficiente da água; 
i) Desenvolver uma rede de polos de excelência (em termos residenciais, ambientais, de 
serviços e de produções) estruturantes do povoamento rural e promover projetos de 
valorização urbanística dos pequenos centros. 

Plano Regional de Ordenamento do Território  (PROTA) 

2.03 ENQUADRAMENTO EM IGT’s, PLANOS E PROGRAMAS 
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O PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO ALENTEJO (PROTA) FOI APROVADO PELA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 53/2010 
DE 2 DE AGOSTO E, RETIFICADO PELA DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 30-A/2010 DE 1 DE OUTUBRO. 
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O PROT identificou os seguintes GRANDES DESAFIOS QUE SE COLOCAM AO 
PROCESSO DE ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DA REGIÃO no futuro 
próximo: 
 

• Promover o crescimento económico e o emprego; 
• Suster a perda demográfica e qualificar e atrair recursos humanos; 
• Consolidar o sistema urbano e desenvolver um novo relacionamento 

urbano -rural; 
• Garantir níveis adequados de coesão territorial; 
• Valorizar e preservar o património natural, paisagístico e cultural; 
• Implementar um modelo de turismo sustentável; 
• Potenciar o efeito das grandes infraestruturas (regionais e nacionais); 
• Criar escala e reforçar as relações com o exterior; 
• Combater os processos de desertificação. 

 
A colocação dos desafios referentes ao crescimento económico e à 
população e recursos humanos como os dois primeiros desafios deste 
conjunto de nove foi uma opção refletida e decorreu da avaliação destas 
matérias como problemas estruturais da situação socioeconómica regional. 
Contudo, o conjunto dos desafios identificados tem por base uma avaliação 
de potencialidades estratégicas e de novas dinâmicas e tendências que 
importa destacar. 
 
O património natural e paisagístico é uma dimensão que marca, de forma 
vincada e distinta, a região Alentejo num âmbito que ultrapassa a escala 
regional. A sua preservação e valorização e o estabelecimento de um 
quadro de intervenção de combate ao processo de desertificação (física) 
são as condições de base fundamentais do modelo de ordenamento e 
desenvolvimento territorial. Neste sentido, a Estrutura Regional de 
Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) constitui uma das estruturas 
integrantes do modelo territorial, relevando os objetivos de manutenção da 
diversidade biológica e de proteção dos sistemas biofísicos essenciais, 
contribuindo para a manutenção do estado de conservação favorável dos 
habitats, a integridade dos ecossistemas e a qualidade das paisagens. 
 
O novo quadro de inserção geográfica da região nos circuitos económicos 
ibéricos e europeus, proporcionado pelo desenvolvimento presente e futuro 
de redes de acessibilidades e de polos de conectividade nacional e 
internacional, bem como pelo crescimento de novas formas de mobilidade, 
constitui uma potencialidade estratégica que deverá ser valorizada pelo 

próprio padrão de organização do território regional e em favor de novas 
dinâmicas económicas regionais. O incremento das relações funcionais 
com os territórios envolventes, com particular destaque para as relações 
económicas com a AML e com Espanha, assume, com efeito, uma relevante 
posição nas opções estratégicas e traduz -se no modelo territorial 
proposto, quer através da referência ao corredor central como espaço 
estruturante da organização territorial e da base económica da região, quer 
através da marcação dos restantes eixos de articulação sub-regional e de 
ligação com o exterior. 
 
O despovoamento de espaços de baixa densidade, o incremento dos níveis 
de urbanização acompanhado por um claro crescimento das funções 
económicas desempenhadas pelas cidades e, ainda, a emergência de novas 
dinâmicas nas relações urbano-rural, constituem um quadro de novas 
tendências na organização do território regional com importância 
determinante para a estratégia e, consequentemente, para o modelo 
territorial que se propõe para a região. O modelo territorial sublinha a 
centralidade do sistema urbano regional na organização das relações 
económicas e sociais no seio da região e além dos seus limites. O modelo 
de organização do sistema urbano assenta na opção de uma organização 
policêntrica, quer ao nível regional, assente no reforço de redes de 
concertação estratégica, quer ao nível dos subsistemas sub-regionais, 
tomando-o como a estrutura fundamental de suporte à coesão territorial e 
ao desenvolvimento sub-regional. 
 
Algumas dinâmicas socioeconómicas já em curso apontam claramente 
para um incremento do processo de urbanização na região, ainda que com 
uma expressão territorial diferenciada. Este reforço da urbanização surge 
sustentado por vários fatores, nomeadamente, a expansão da atividade 
turística e, particularmente, a implementação das medidas no âmbito do 
PENT (com especial incidência em torno da albufeira de Alqueva e no litoral 
alentejano), a concentração de investimentos no polo industrial, energético 
e logístico de Sines e consequente reforço do corredor urbano litoral, o 
crescimento da atividade imobiliária associada à função residencial, e, 
também, o efeito de proximidade à AML reforçado pela decisão de 
localização com novo aeroporto de Lisboa na margem sul do Tejo. A zona 
envolvente da albufeira de Alqueva e o Litoral Alentejano constituirão no 
período de aplicação do presente Plano duas áreas fundamentais do 
processo de (re)organização do território e de crescimento urbano regional 
que, como tal, são acolhidas no modelo territorial do Plano. 

A Assembleia Municipal de Odemira, na sua sessão extraordinária de 26 de novembro de 2010, aprovou a alteração do 
Plano Diretor Municipal de Odemira (PDM) por adaptação ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo nos 
termos do artigo 97.º, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na sua atual redação. 

Assim, em cumprimento do disposto no artigo 148.º da referida legislação, foram publicadas em Diário da República 2.ª 
série - n.º 244, em 20 de dezembro de 2010 as alterações ao Regulamento do Plano Diretor Municipal de Odemira. 

A alteração incidiu apenas sobre a parte regulamentar do Plano, com exceção dos artigos seguintes: 1.º, 2.º, 4.º, 5.º, 10.º, 
11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 48.º, 53.º, 58.º, 61.º, 64.º, 65.º, 66.º, 67.º e 69.º do Regulamento. Foi aditado ao 
Regulamento um novo artigo 29.º e revogado o anterior artigo 45.º. 

Plano Regional de Ordenamento do Território  (PROTA) 
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O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 
localiza-se no sudoeste da costa de Portugal continental, 
integrado nas regiões do Alentejo e do Algarve, desenvolvendo -
se desde a ribeira da Junqueira, a norte de Porto Covo, no 
concelho de Sines, até ao limite do concelho de Vila do Bispo, 
junto ao Burgau, abrangendo ainda território dos concelhos de 
Odemira e Aljezur. 
 
O Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV) foi aprovado pelo 
Decreto Regulamentar n.º 33/95, de 11 de Dezembro, visando 
uma gestão adequada que assegure a salvaguarda dos recursos 
naturais, a promoção do desenvolvimento sustentado e da 
qualidade de vida das populações. Em 1999 foi publicado o 
Decreto Regulamentar n.º 9/99, de 15 de Junho, que adita um 
novo artigo e dois anexos, um deles contendo a carta de gestão. 
 
O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 
estende-se numa extensa zona costeira alcantilada e arenosa, 
com cerca de 60 567 ha de área terrestre e 28 858 ha de área 
marítima e possui uma grande diversidade paisagística e 
ecológica, apresentando uma linha de costa caracterizada, 
genericamente, por arribas elevadas, cortadas por barrancos 
profundos, pequenas praias, ribeiras e linhas de águas 
temporárias, estuários e sapais que albergam uma grande 
diversidade de habitats. 

A grande importância da área em causa para a conservação da natureza e 
biodiversidade levou à designação da totalidade do seu território para a lista 
nacional de sítios, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
142/97, de 28 de Agosto, tendo sido posteriormente declarado Sítio de 
Importância Comunitária das regiões biogeográficas atlântica e mediterrânea 
(SIC Costa Sudoeste — PTCON 0012), por Decisão da Comissão de 7 de 
Dezembro de 2004, e à criação da Zona de Proteção Especial da Costa 
Sudoeste (PTZPE 0015), pelo Decreto-Lei n.º 384 -B/99, de 22 de Julho, que 
abrange 74 415 ha do Parque (dos quais 17 462 ha de área marinha), ambos 
integrando a Rede Natura 2000. A Ponta de Sagres foi também classificada 
como Reserva Biogenética pelo Conselho da Europa, integrando a Rede de 
Reservas Biogenéticas do Conselho da Europa e parte do seu território foi 
designado como Important Bird Area (IBA Costa Sudoeste — PT 031). 
 
Considerando a experiência de aplicação do POPNSACV ao longo dos últimos 
10 anos, o avanço do conhecimento sobre os valores naturais, paisagísticos e 
culturais existentes na área protegida, bem como a necessidade de 
aperfeiçoar as formas de gestão, a presente resolução procede à revisão do 
POPNSACV, tal como determinado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
173/2001, de 28 de Dezembro, com os seguintes objetivos: 
 
Em primeiro lugar, assegurar, à luz da experiência e dos conhecimentos 
científicos adquiridos sobre o património natural e cultural desta área, a 
continuação e o desenvolvimento de uma correta estratégia de conservação e 
gestão que permita a concretização dos objetivos que presidiram à sua 
classificação como «parque natural»; 
 

Em segundo lugar, corresponder aos imperativos de conservação dos habitats 
naturais e da fauna e flora selvagens protegidas, nos termos do Decreto-Lei 
n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro, que não estavam ainda consagrados; 
 
Em terceiro lugar, promover a conservação, a gestão e o controlo das espécies 
de aves protegidas constantes do anexo A-I ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 
de Abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, bem como 
dos respetivos habitats e das espécies de aves migratórias não referidas 
naquele anexo e cuja ocorrência no território nacional seja regular; 
 
Em quarto lugar, estabelecer uma regulação de ocupação do solo que 
promova a proteção e valorização dos valores naturais e, simultaneamente, o 
desenvolvimento das atividades humanas conducentes a um desenvolvimento 
sustentável e à melhoria da qualidade de vida das populações, tendo em conta 
os instrumentos de gestão territorial convergentes na área do Parque Natural; 
 
Em quinto lugar, introduzir no Plano de Ordenamento as medidas de 
ordenamento e gestão relativas à área marinha sob jurisdição do Parque 
Natural; 
 
Em sexto lugar, corrigir eventuais lapsos, incorreções e lacunas do Plano de 
Ordenamento anterior, quer a nível de regulamento, quer a nível de 
zonamento, tendo sempre por objetivo a defesa dos valores em causa; 
 
E, por último, determinar os estatutos de proteção adequados às diferentes 
áreas e definir as prioridades de intervenção. 

Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicen3na (POPNSACV)  
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O art.º 2º do Regulamento do Plano determina: 
 
1 — O POPNSACV estabelece o regime de salvaguarda de valores e 
recursos naturais com vista a garantir a manutenção e valorização das 
características das paisagens naturais e seminaturais e fixa regras 
visando assegurar o desenvolvimento de atividades compatíveis com o 
equilíbrio dos ecossistemas e com a valorização de aspetos 
económicos, sociais e culturais desta área protegida. 
 
2 — Para a prossecução dos objetivos da criação do Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e do presente POPNSACV, o 
Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P. (ICNB, I. 
P.), deve colaborar com as autarquias locais, com as populações e 
seus representantes e com as demais entidades cuja competência, em 
razão da matéria, seja exercida na sua área geográfica. 
 
3 — O POPNSACV, para além dos objetivos previstos no artigo 16.º do 
regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho, tem como 
objetivos gerais para o território do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina, entre outros: 
 
a) Assegurar a gestão e utilização sustentável dos valores naturais, 
paisagísticos e culturais, visando a sua efetiva conservação, em 
particular em locais considerados prioritários ou fundamentais para a 
manutenção das funções ecológicas vitais para a sua evolução e 
perpetuação dinâmica; 
 
b) Corresponder aos imperativos de conservação dos habitats naturais 
e da flora e fauna selvagens protegidas, nos termos do Decreto -Lei n.º 
140/99, de 24 de Abril, com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 
49/2005, de 24 de Fevereiro, e do Plano Sectorial da Rede Natura 
2000, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115 -
A/2008, de 21 de Julho; 
 
c) Enquadrar as atividades humanas nas áreas terrestre, marinha e 
fluvial através de uma gestão racional dos recursos naturais, incluindo 
o ordenamento agrícola, agropecuário, florestal, cinegético, piscícola e 
aquícola, bem como as atividades de recreio e lazer, compatibilizando 
estratégias e regras dos diversos instrumentos de gestão territorial; 

 
 
d) Enquadrar a educação e a sensibilização ambiental da população 
residente e visitante e as atividades de suporte à visitação do território; 
e) Suster os processos que conduzem à degradação dos valores naturais 
em presença, criando condições para a sua manutenção e valorização; 
 
f) Criar as condições que possibilitem assegurar a participação ativa das 
entidades públicas e privadas e das populações residentes e visitantes na 
conservação dos valores naturais e no desenvolvimento sustentável da 
região; 
 
g) Fixar o regime de gestão compatível com a proteção e a valorização 
dos recursos naturais e o desenvolvimento das atividades humanas em 
presença, tendo em conta os instrumentos de gestão territorial 
incidentes na área protegida. 
 
4 — Sem prejuízo do disposto no regime jurídico da conservação da 
natureza e da biodiversidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 
24 de Julho, e demais legislação em vigor e em complemento dos 
objetivos gerais enunciados anteriormente, são objetivos específicos do 
POPNSACV: 
 
a) Gerir os recursos naturais e paisagísticos característicos da região e 
desenvolver ações de conservação dos valores paisagísticos, geológicos, 
geomorfológicos, florísticos e faunísticos; 
b) Contribuir para a promoção do desenvolvimento económico e o bem-
estar das populações de modo compatível com os objetivos de 
conservação da natureza e da biodiversidade; 
c) Contribuir para a salvaguarda do património histórico, cultural e 
tradicional da região, bem como assegurar a proteção dos valores 
arquitetónicos e patrimoniais integrados na paisagem; 
d) Enquadrar e definir regras de compatibilização da atividade agrícola e 
pecuária desenvolvida no Perímetro de Rega do Mira com a conservação 
dos valores florísticos e faunísticos; 
e) Contribuir para a promoção da gestão e utilização sustentável dos 
recursos marinhos; 
f) Conter a expansão dos espaços edificados fora dos perímetros 
urbanos, privilegiando a requalificação do património construído 
existente. 

A Assembleia Municipal de Odemira, na sua sessão ordinária de 14 de dezembro de 2012, aprovou a alteração do 
Plano Diretor Municipal de Odemira (PDM) por adaptação ao Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV), nos termos do artigo 97.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, 
na sua atual redação. 

Assim, em cumprimento do disposto no artigo 148.º da referida legislação, foram publicadas em Diário da República 
2.ª série - n.º 22, em 31 de janeiro de 2013 as alterações ao Regulamento do Plano Diretor Municipal de Odemira. 

Foram objeto de alteração os artigos 19.º, 51.º, 53.º e 57.º do Regulamento do PDM, e a Planta de Condicionantes, à 
escala 1/50.000, apenas dentro dos limites do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina no que se 
refere à restrição e servidão de utilidade pública da Reserva Ecológica Nacional (REN). 

Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicen3na (POPNSACV)  
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VISÃO E ESTRATÉGIA PARA O ALENTEJO LITORAL 2020 
 
O Alentejo Litoral afirma-se hoje como uma região onde se manifestam um conjunto alargado de potencialidades e de desafios de 
desenvolvimento. 

A presença de valores ambientais e paisagísticos de relevo, a consequente aptidão para o desenvolvimento do turismo balnear e 
do turismo de natureza, a existência de um polo económico de desenvolvimento industrial e logístico com relevância nacional e 
internacional e a dotação de recursos endógenos de excelência, que promovem um conjunto de oportunidades de 
aprofundamento, no que concerne aos produtos agrícolas, da pecuária, da floresta e associados ao recurso mar, reforçam um 
amplo conjunto de oportunidades que merecem toda a atenção por parte dos protagonistas regionais e nacionais, ligados ao 
desenvolvimento das políticas públicas e ao ordenamento do território. 

Não obstante ter passado mais de quatro décadas, desde da criação do Gabinete da Área de Sines, a região continua a possuir 
claros sinais de alguma “sonolência”, tardando, por isso, a sua afirmação e o consequente crescimento e densificação dos 
aspetos ligados com a dimensão demográfica, o tecido empresarial, a rede urbana e das lógicas associadas às funções de base 
territorial. 

O Alentejo Litoral é um território apto e dotado de um conjunto de recursos estratégicos essenciais para o desenvolvimento do 
processo de internacionalização do tecido produtivo, desde logo, pela elevada importância do porto de Sines (hoje entre os 
principais 25 da rede europeia), ao qual se agrega uma robusta área logística e empresarial de relevo à escala nacional e ibérica, 
facto que reforça a ambição de criar condições de desenvolvimento, nomeadamente no que respeita ao desenvolvimento de uma 
rede de transportes mais competitiva.  

Destacar que o desenho da visão e dos eixos estratégicos é baseado numa abordagem complementar e transversal que integra, 
na sua essência, as dimensões do crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Com efeito, “pensar” e “fazer” hoje território, 
parte naturalmente de uma lógica dinâmica e de complementaridade. Os eixos estratégicos desenhados não integram, por isso, 
apenas uma destas dimensões, devendo ser observados como grandes vetores de desenvolvimento que possuem na sua base 
elementos de relação social, cultural, económica, ambiental e territorial.  

Assim sendo, a visão do Alentejo Litoral é encarada como um olhar de longo alcance sobre a região, no horizonte 2020. 
Encaramos a visão estabelecida como um objetivo global que se pretende atingir de forma articulada e partilhada entre os vários 
atores envolvidos neste processo, dando, assim, forma a um projeto coletivo, discutido e amplamente concertado.  

O Plano de Estratégico de Desenvolvimento do 
Alentejo Litoral que aqui se apresenta resulta de 
um profundo trabalho de diagnóstico, reflexão e 
prospetiva sobre o território. O processo de 
planeamento desenvolveu-se numa dupla 
perspetiva: territorial, assumindo que o território 
ao Alentejo Litoral tem uma dimensão superior 
à soma das partes; de médio e longo prazo, 
valorizando o processo de consolidação e 
estruturação sub-regionais e estabelecendo 
objetivos e metas que traduzem a ambição de 
uma trajetória sustentada de desenvolvimento. 
 
O enfoque deste planeamento territorial 
proporcionou-se entre o processo e o seu 
resultado final. Significa isto que o Plano 
Estratégico de Desenvolvimento a que 
chegámos é, ele mesmo, um elemento do 
processo, que interpreta um amplo percurso de 
auscultação, conhecimento e apropriação da sub
-região, produto da dialética estabelecida entre 
os atores relevantes do Alentejo Litoral. É, nesse 
sentido, um documento orgânico, vivo, cuja 
dimensão e significância ultrapassa largamente 
o que se fixou no papel. 
 
Partimos, portanto, do pressuposto e da 
evidência que os desafios hoje colocados aos 
territórios não se circunscrevem à órbita do 
Poder Local Autárquico, são de maior 
complexidade e exigem que todos os 
intervenientes territoriais os abordem de forma 
relacional e sistémica.  
 
Esta visão resulta, por um lado, da análise das 
lições de experiência mas, por outro, das 
alterações estruturais operadas nos últimos 
anos. Os processos de desenvolvimento 
atendem a um conjunto vasto de externalidades, 
pelo que é essencial eleger a via da 
convergência das aspirações territoriais dos 
setores, dos agentes e das abordagens 
institucionais. Há, por isso, que desenhar 
esquemas partilhados de pilotagem das 
dinâmicas territoriais, elemento de suporte às 
forças endógenas do desenvolvimento.  
 
O território elevou a sua expressão, entendendo-
se por território o espaço e o conjunto de todos 
quanto sobre ele agem, bem como as dinâmicas 
internas e inter-regionais. Esta é, portanto, uma 
abordagem ao futuro, aos novos e aos velhos 

desafios, num processo continuado de 
valorização das diversas dimensões territoriais, 
mas sobretudo em prol daqueles que dia-a-dia 
fazem o Alentejo Litoral – as Pessoas. O 
percurso sustentado que se verte nesta 
prospetiva, agregando todas as forças em 
presença, tem como denominador comum a 
maximização do bem-estar das populações. É 
para as pessoas que devem reverter os 
resultados da política pública e é no interesse 
das populações que a dimensão local 
desenvolve a sua ação. Aprofundar a 
proximidade e integrar a cidadania no 
desenvolvimento sub-regional é um 
denominador comum às intervenções 
consideradas. 
  
Foram identificados dois grandes pilares 
estratégicos: a procura externa enquanto motor 
da região, sistematizando o vasto conjunto de 
bens e serviços que o Alentejo Litoral tem para 
oferecer; e a qualidade de vida local para 
residentes e futuros residentes, elemento 
fundamental para o desenvolvimento sub-
regional. A estratégia estrutura-se em torno 
destes dois pilares, mas também da reiterada 
ambição de esboçar um plano de ação, 
orientador para a prossecução dos objetivos de 
médio prazo, resultando daí a identificação de 
sete iniciativas âncora, que agregam e 
estruturam as intervenções no horizonte 2020. 
 
Esta é a estratégia para o Alentejo Litoral. Foi 
uma opção de fundo pensar a sub-região, em 
contraposição ao planeamento para absorção de 
fundos comunitários. É desejável que os fundos 
europeus venham a desempenhar um 
importante contributo na implementação 
estratégica, sendo que na base do processo de 
planeamento estão preocupações bastante a 
jusante da agenda dos financiamentos. 
 
Cumpre a todos os agentes territoriais, 
subsequentemente, procurar os instrumentos 
de política pública que melhor garantam a 
prossecução dos objetivos delineados, num 
amplo percurso de apropriação estratégica, 
contribuindo para uma sub-região mais 
competitiva e mais atrativa, mais coesa e 
inclusiva, mais eficiente e que, sobretudo, 
ofereça mais e melhores condições de vida às 
gerações atuais e vindouras.  

Plano Estratégico de Desenvolvimento do Alentejo Litoral 2014-2020  
(PEDAL) 
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A estratégia de desenvolvimento do Alentejo Litoral tem, na sua base, dois pilares 
fundamentais de afirmação do ponto de vista prospetivo. Consistem em duas tónicas de 
âmbito estratégico a partir das quais foram desenhados e definidos os eixos 
estratégicos de desenvolvimento para o período 2014-2020.  
 
O primeiro pilar desta estratégia é estabelecido a partir da procura externa (nacional e 
internacional), que se constitui como a principal alavanca e motor de desenvolvimento e 
crescimento da economia regional e local. Para este objetivo, contribuem um conjunto 
de áreas estratégicas que a região é detentora, em diferentes fases de 
desenvolvimento, que é importante robustecer, consolidar, qualificar e promover. 
 
O segundo pilar reporta-se ao reforço e melhoria da qualidade de vida da população 
residente e dos potenciais residentes, nomeadamente construindo e desenvolvendo 
laços entre os atores económicos e sociais, melhorando o acesso a serviços, 
equipamentos e funções e reforçando as relações entre os centros urbanos sub-
regionais e regionais.  
 
Não obstante o reforço dos aspetos ligados com o domínio da atividade turística, nos 
seus diversos produtos, do polo económico de Sines e dos produtos endógenos ligados 
ao mar, importa referir que a abordagem estratégica desenvolvida procura estabelecer 
um efeito polarizador entre os contextos do litoral e do interior, promovendo o 
desenvolvimento de novas oportunidades, de menor ou maior dimensão, no tecido 
económico e social dos territórios rurais/ interior. Pretende-se, com efeito, estabelecer 
uma dinâmica de crescimento em áreas específicas e amplamente identificadas, que 
possuem um efeito de verdadeiro “arrastamento” e de “tração”, entre ambas as 
realidades territoriais.  
 
A definição deste quadro estratégico de ação parte de uma lógica de participação dos 
vários stakeholders da região, tendo por base um processo gradual e alargado de 
reuniões de auscultação e workshops temáticos, facto que solidifica a criação de um 
projeto coletivo, partilhado e consensual entre os vários atores regionais. Sublinhar que 
a definição desta estratégia implica necessariamente uma escolha e a afirmação de um 
compromisso regional orientado para resultados práticos e efetivos no território que se 
assumam realistas e viáveis em termos da sua implementação e aplicabilidade.  
 
Em paralelo, são enunciados um conjunto de condições transversais de suporte que se 
afirmam como âncoras fundamentais a desenvolver no sentido de garantir a 
concretização das prioridades e projetos definidos no território. Tratam-se de medidas 
complementares que são essenciais à garantia da consubstanciação plena das linhas 
estratégicas, medidas essas que se encontram relacionadas com um conjunto de 
orientações estratégicas e programáticas desenvolvidas por entidades da 
administração nacional e regional, ligada às temáticas das políticas públicas, do 
ordenamento do território e da fiscalidade.  
 
Mais interessa referir que as opções estratégicas apresentadas encontram-se 
alinhadas com os modelos territoriais definidos no âmbito do processo alargado de 
revisão dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), em particular dos 
Planos Diretores Municipais (PDM), de primeira geração, bem como dos futuros planos 
setoriais, programas e projetos de desenvolvimento intermunicipal, constantes das 
competências definidas no artigo 90.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 
nomeadamente: em matéria de ordenamento do território, mobilidade e logística, 
proteção civil, gestão ambiental e gestão de redes e equipamentos.  

 
CONDIÇÕES TRANSVERSAIS DE SUPORTE 
 
 
PROMOVER A GOVERNAÇÃO TERRITORIAL E UM NOVO MODELO DE GESTÃO, LIDERANÇA E PARTICIPAÇÃO. 
 
 
IMPLEMENTAR MEDIDAS DE DISCRIMINAÇÃO POSITIVA NO SENTIDO DE ATRAIR NOVOS RESIDENTES E ATIVIDADES. 
 
 
ARTICULAR OS INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, NOMEADAMENTE AS NORMAS E AS ORIENTAÇÕES PREVISTAS EM 
PLANOS REGIONAIS, MUNICIPAIS E ESPECIAIS. 

VISÃO 
 
“AFIRMAR O ALENTEJO LITORAL COMO UM TERRITÓRIO DIRECIONADO PARA A QUALIDADE DE VIDA DA 
POPULAÇÃO E PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS SETORES DA ECONOMIA, QUE PROMOVE A 
PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DOS RECURSOS AMBIENTAIS E PAISAGÍSTICOS, ENQUANTO TÓNICA ESSENCIAL À 
AFIRMAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DO CLUSTER DO TURISMO E QUE FOMENTA O EQUILÍBRIO DAS FUNÇÕES 
URBANAS E DAS LÓGICAS ASSOCIADAS À MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE RESIDENCIAL E DO EMPREGO, 
ENQUANTO MATRIZ DE SUPORTE E DE ATRAÇÃO DE NOVOS RESIDENTES E EMPRESAS”. 

PILAR A 
 

PROCURA 
EXTERNA COMO 

MOTOR DA 
REGIÃO 

EIXO 1 
CONSTRUÇÃO E AFIRMAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO  

PAISAGEM 

LITORAL 

CLIMA 

EIXO 2 
AFIRMAÇÃO DO POLO ECONÓMICO DE SINES 

INDÚSTRIA 

ENERGIA 

LOGÍSTICA 

EIXO 3 
VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS ENDÓGENOS 

AGRICULTURA 

MAR 

PESCA 

PILAR B 
 

QUALIDADE DE 
VIDA DOS 

RESIDENTES 

EIXO 4 
FOMENTO DA ACESSIBILIDADE FÍSICA, FUNCIONAL E 
VIRTUAL 

BAIXA DENSIDADE 

SISTEMA URBANO 

PROXIMIDADE 

ECONOMIA SOCIAL 

RODOVIAS 

FERROVIAS 

Plano Estratégico de Desenvolvimento do Alentejo Litoral 2014-2020  
(PEDAL) 

Fonte: Programa Estratégico de Desenvolvimento do Alentejo Litoral (PEDAL) 

Sistema2zação e representação gráfica: CMO - DOPO.OT 
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A programação do desenvolvimento regional e a mobilização de 
recursos financeiros, no horizonte 2020, procura encontrar 
respostas de financiamento no enquadramento dos Objetivos 
Temáticos/Prioridades de investimento da Política de Coesão tal 
como decorre das condicionantes regulamentares e do Acordo de 
Parceria. Este enunciado de prioridades tem implicações na ótica 
da programação dos instrumentos de financiamento, na medida 
em que as áreas temáticas de intervenção propostas necessitam 
de recursos financeiros dos Fundos Estruturais da Coesão e do 
FEADER e FEAMP. 
 
A concretização da Estratégia Regional e das Prioridades de 
Intervenção Regional no horizonte 2020 abrangem assim um 
conjunto expetável e densificado de contributos/
complementaridades de financiamento: 
 
 Os mecanismos de programação multifundos que são acolhidos 
no PO Regional do Alentejo (FEDER e FSE), nos domínios e áreas de 
intervenção referidas no Acordo de Parceria; 
Os recursos do Fundo de Coesão no âmbito do PO SEUR 
(intervenções infraestruturais de fecho de redes, qualificação 
ambiental, alterações climáticas, …); os espelhos e origens de água 
existentes, pelo impacto nas atividades estratégicas para o 
Alentejo (agricultura, turismo, energia...), requerem particular 
atenção em matéria de gestão e monitorização integrada da 
utilização e compatibilização dos usos hídricos, estimulando o 
desenvolvimento em função da melhor otimização do recurso, face 
às necessidades e potencialidades económicas e sociais; 
Os recursos do FEDER orientados para o desenvolvimento 
empresarial e a mobilidade, mobilizados pelo PO Temático da 
Competitividade e Internacionalização; 
Os recursos do FSE orientados para o desenvolvimento do 
potencial humano, emprego e inclusão social, com origem nos PO 
Temáticos do Capital Humano e da Inclusão Social e Emprego; 
Os recursos do FEADER, no enquadramento das apostas 
estratégicas referentes à Agricultura de Regadio, à Afirmação do 
Cluster Agroalimentar e ao Desenvolvimento dos Territórios de 
Baixa Densidade; 
Os recursos do FEAMP, no enquadramento das apostas regionais 
na Economia do Mar e do desenvolvimento das zonas costeiras do 
Alentejo; 
Os recursos de outros Programas e Iniciativas Comunitárias 
(Horizon 2020, LIFE,...). 
 
O Quadro seguinte estabelece a relação de coerência/
enquadramento entre as prioridades de intervenção contempladas 
no Plano de Ação Regional - Alentejo 2020, os Objetivos Temáticos 
e os Fundos Estruturais para o período 2014-2020. 

FEDER FSE
FUNDO 

DE 
COESÃO

FEADER FEAMP

1. Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação €

2. Melhoria do acesso às tecnologias da informação e da comunicação, bem como a 
sua utilização e a sua qualidade

€

10. Investimentos na educação, na formação e na formação profissional para a 
aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida

€

2. Qualificação e Internacionalização de Ativos do 

Território - Acessibilidades e Infraestruturas 

Económicas

3. Reforço da competitividade das PME € € €

3. Reforço da competitividade das PME € € €

4. Apoio à transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os 
setores

€ €

5. Promoção da adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão de riscos € € €

6. Preservação e proteção do ambiente e promoção da utilização eficiente dos 
recursos

€ € €

3. Reforço da competitividade das PME € € €

7. Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos nas 
principais infraestruturas das redes

€ €

8. Promoção da sustentabilidade e qualidade do emprego e apoio à mobilidade dos 
trabalhadores

€ €

9. Promoção da inclusão social e combate à pobreza e à discriminação € €

10. Investimentos na educação, na formação e na formação profissional para a 
aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida

€ €

Governação e Cooperação Territorial 11. Reforço da capacidade institucional das autoridades e das partes interessadas e 
da eficiência da Administração Pública

€ € € €

1. Consolidação do Sistema Regional de Inovação e 

Competências

3. Renovação da Base Económica sobre os Recursos 

Naturais e a Excelência Ambiental da Região

4. Qualificação do Território - Redes de Suporte e 

Novas Dinâmicas Territoriais

5. Qualificações, Empregabilidade e Coesão Social 

FUNDOS ESTRUTURAIS
PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO REGIONAL NO 

HORIZONTE 2020                                                                                

(Plano de Acção Regional)

OBJETIVOS TEMÁTICOS                                                                                          

Estratégia Europa 2020

Fonte: Programa Operacional Regional do Alentejo - versão que foi objeto de Decisão de Execução da Comissão Europeia N.º C(2014) 10163, de 18-12-2014 e integra informação 

rela2va a indicadores de resultado e de realização e informação de caráter financeiro (designadamente no que se refere as alocações financeiras por Categorias de Intervenção 

para o FEDER e para o FSE, previstas no Ponto 2.A.9 da Secao 2), a qual deve ser considerada provisória, na medida em que podera ser ainda susce2vel a ajustamentos 

decorrentes de processo de harmonização e consolidação no quadro global do Portugal 2020. 

Sistema2zação e representação gráfica: CMO - DOPO.OT 

2.03 ENQUADRAMENTO EM IGT’s, PLANOS E PROGRAMAS 

Programa Operacional Regional do Alentejo (PORA) 

PROGRAMAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO HORIZONTE 2020 

024 



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

2
. fu

n
d
a
m
e
n
ta
ç
ã
o
 d
a
 re

v
is
ã
o
 d
o
 P
D
M
 

 

 

A estrutura do Programa Operacional Regional Alentejo - 2014-
2020 reflete as opções nacionais consubstanciadas no Acordo de 
Parceria, designadamente na articulação dos PO Temáticos com 
o PO Regional, bem como as Prioridades de intervenção da 
Estratégia de Desenvolvimento Regional, nomeadamente na 
concretização de macro objetivos para o Alentejo no horizonte 
2020, incidindo nos vetores-chave seguintes: 

• Revitalização da base económica através do Reforço da 
Competitividade e Internacionalização das PME (Eixo 1); 

• Reforço dos níveis de investimento no Ensino, na Qualificação do 
Capital Humano e nas diversas modalidades de Aprendizagem ao 
Longo da Vida (Eixo 2); 

• Reforço dos níveis de investimento nos domínios da Investigação, 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, em consolidação e 
desenvolvimento do Sistema Regional de Transferência de 
Tecnologia (Eixo 3); 

• Melhoria das condições de atratividade dos centros urbanos 
regionais e dos centros urbanos estruturantes (Eixo 4); 

• Apoio a intervenções de Promoção do Emprego, da Coesão, 
Inclusão Social e Combate à Pobreza e Valorização Económica 
dos Recursos Endógenos (Eixos 5 e 6); 

• Apoio a prioridades relativas à Eficiência Energética, Mobilidade, 
Ambiente e Sustentabilidade, nos domínios da Economia com 
Baixas Emissões de Carbono, da Proteção do Ambiente e da 
Promoção da Eficiência dos Recursos (Eixos 7 e 8); 

• Apoio a ações relacionadas com a Capacitação Institucional e a 
melhoria da Administração Pública e de parceiros territoriais de 
apoio ao desenvolvimento e a Assistência Técnica do Programa 
(Eixos 9 e 10). 

 

Este conjunto de Eixos deverá enquadrar operações relevantes 
para a concretização de objetivos-macro e específicos do PO, os 
quais deverão beneficiar também de intervenções 
complementares para a Região com enquadramento nos PO 
Temáticos de âmbito nacional (Competitividade e 
Internacionalização, Capital Humano, Inclusão Social e Emprego, 
Sustentabilidade e Uso Eficiente dos Recursos) e nos Programas 
de Desenvolvimento Rural e das Pescas e Aquicultura. 

O Quadro seguinte estabelece a relação de coerência/
enquadramento entre os Eixos Prioritários do PO, as Prioridades 
de intervenção do Plano de Ação Regional - Alentejo 2020 e os 
Objetivos Temáticos e as Prioridades de Investimento a mobilizar 
no período 2014-2020. 

 
Programa Operacional Regional do Alentejo (PORA) 

2.03 ENQUADRAMENTO EM IGT’s, PLANOS E PROGRAMAS 

Prioridades de Intervenção Regional no horizonte 2020 Objetivos Temáticos e Prioridades de Investimento

3 Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação OT 1. Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e 
da inovação (PI 1.1; PI 1.2.)

9 Capacitação Institucional e Modernização Administrativa OT 2. Melhoria do acesso às TIC, bem como a sua utilização e a 
sua qualidade (PI 2.3)

2 Ensino e Qualificação do Capital Humano
OT 10. Investimentos na educação, na formação e na formação 
profissional para a aquisição de competências e a aprendizagem 
ao longo da vida (PI 10.2)

1 Competitividade e Internacionalização das PME 2. Qualificação e Internacionalização de ativos do território – 
acessibilidades, conectividades e infraestruturas económicas

OT 3. Reforço da competitividade das PME (PI 3.1; PI 3.2; PI 3.3)

1 Competitividade e Internacionalização das PME OT 3. Reforçar a competitividade das PME (PI 3.1; PI 3.2; PI 3.3)

7 Eficiência Energética e Mobilidade OT 4. Apoio à transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores (PI 4.2)

8 Ambiente e Sustentabilidade OT 6. Preservação e proteção do ambiente e promoção da 
utilização eficiente dos recursos (PI 6.3)

7 Eficiência Energética e Mobilidade OT 4: Apoio à transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores (PI 4.3;PI 4.5)

8 Ambiente e Sustentabilidade OT 6. Preservação e proteção do ambiente e promoção da 
utilização eficiente dos recursos (PI 6.5)

OT 4. Apoio à transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores (PI 4.3;PI 4.5)

OT 6. Preservação e proteção do ambiente e promoção da 
utilização eficiente dos recursos (PI 6.5)

OT 9. Promoção da inclusão social e combate à pobreza e à 
discriminação (PI 9.8)

6 Coesão Social e Inclusão OT 9. Promoção da inclusão social e combate à pobreza e à 
discriminação (PI 9.7; PI 9.8)

5 Emprego e Valorização Económica de Recursos Endógenos
OT 8. Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego 
e apoio à mobilidade dos trabalhadores (PI 8.1; PI 8.3; PI 8.5; PI 
8.8; PI 8.9)

6 Coesão Social e Inclusão OT 9. Promoção da inclusão social e combate à pobreza e à 
discriminação (PI 9.1; PI 9.6, PI 9.10)

2 Ensino e Qualificação do Capital Humano
OT 10. Investimentos na educação, na formação e na formação 
profissional para a aquisição de competências e a aprendizagem 
ao longo da vida (PI 10.1; PI 10.2; PI 10.4; PI 10.5)

9 Capacitação Institucional e Modernização Administrativa Governação e Cooperação Territorial
OT 11. Reforço da capacidade institucional das autoridades 
públicas e das partes interessadas e da eficiência da 
Administração Pública

10 Assistência Técnica

5. Qualificações, Empregabilidade e Coesão Social

Eixos Prioritários do PO Regional do Alentejo

EIXOS PRIORITÁRIOS DO PO, PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO REGIONAIS E PRIORIDADES DA POLÍTICA DE COESÃO

3. Renovação da base económica sobre os Recursos Naturais 
e a excelência ambiental e patrimonial da Região 

1. Consolidação do Sistema Regional de Inovação e 
Competências

4. Qualificação do Território:                                                                  
Redes de suporte e novas dinâmicas territoriais

Desenvolvimento Urbano Sustentável4
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2.04 PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

 

SABÓIA . 06 fev 2015 

VILA NOVA DE MILFONTES . 13 mar 2015 

“O processo de revisão do PDM - Plano Diretor Municipal de 
Odemira - foi o tema das Jornadas de Desenvolvimento, um 
conjunto de iniciativas promovidas pelo Município de Odemira, 
com o objetivo de envolver entidades, instituições e a 
população na construção de uma visão coletiva para o futuro 
do concelho. O primeiro momento aconteceu no dia 30 de 
janeiro, no Cineteatro Camacho Costa, com um colóquio que 
marcou o arranque dos trabalhos de definição dos objetivos 
estratégicos do PDM. 

O colóquio incidiu sobre o passado, presente e futuro dos PDM, 
os principais instrumentos de gestão de território, fazendo a 
retrospetiva desde a génese dos PDM, que tinham um caráter 
mais centralizado e regulamentar, até à mudança de 
paradigma, mais participativos e estratégicos. 

Ao longo do dia ficou registado que, independentemente das 
suas características e vocações, todos os territórios pretendem 
aumentar a qualidade de vida e atrair habitantes e 
investimento. Nesta perspetiva, o território de Odemira deve 
conduzir a sua estratégia em dois vetores: agricultura e 
turismo, as grandes potencialidades locais, que deverão ser 
compatibilizadas. 

O primeiro painel, com o tema “Passado”, para avaliação da 
experiência dos primeiros PDM, entre a perspetiva nacional e o 
exemplo de Odemira, teve intervenções de Margarida Cancela 
D’Abreu (arquiteta paisagista, ex-Diretora Regional de 
Ordenamento do Território da CCDR Alentejo e atual Vice-
presidente da Associação Portuguesa dos Arquitetos 
Paisagistas), Francisco Duarte (arquiteto, ex-Diretor de 
Departamento Técnico da Câmara Municipal de Odemira e 
atual Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde) e 
Helder Santos (arquiteto da Câmara Municipal de Odemira). A 
moderação esteve a cargo de Fernando Travassos (arquiteto, 
ex-presidente da Câmara Municipal de Grândola e ex-
presidente da Associação Municipal de Municípios do Litoral 
Alentejano). 

Para discutir o “Presente” dos PDM, com incidência sobre o 
ordenamento do território face às dinâmicas das sociedades 
modernas e as expectativas entre a baixa densidade e o 
crescimento económico, foram convidados João Ferrão 
(Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e ex-
Secretário de Estado do Ordenamento do Território ) e 
Francisco Cordovil (investigador do Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e Veterinária e docente do ISCTE). 

O “Futuro” dos PDM, com abordagem à dimensão estratégica 
do planeamento e da gestão municipal e da importância da 
monitorização e da participação pública, teve como oradores 
Ricardo Veludo (Instituto de Ciências Sociais da Universidade 
de Lisboa) e Jorge Baptista e Silva (Centro de Sistemas 
Urbanos e Regionais do Instituto Superior Técnico). 

 

“Um documento de estratégia, integrador, disponível, 
facilitador” José Alberto Guerreiro, Presidente da Câmara 
Municipal de Odemira, abriu as Jornadas de Desenvolvimento 
afirmando que “Pretendemos construir um plano que não 
comece a partir do existente, que faça a avaliação do estado de 
execução de onde estamos, que seja pensado por todos os 
atores, políticos, técnicos e pelos cidadãos em geral, que 
considere as valias do território, as pessoas e que defina uma 
estratégia.” 

Os PDM devem ser documentos estratégicos e não apenas 
documentos orientadores dos aspetos urbanísticos, sendo para 
o autarca “exatamente esse o processo que queremos adaptar 
à metodologia que vamos seguir: a construção de uma 
estratégia que tenha por base a qualidade do território, mas as 
pessoas como centro de atuação. Um PDM que pondere tudo 
aquilo que é obrigatório, os planos de nível superior, os planos 
de nível municipal e os planos especiais, mas que considere 
também outras realidades locais: a avaliação ambiental 
estratégica e toda a problemática dos nossos dias associada 
aos efeitos das alterações climáticas. É portanto uma equação 
difícil mas aliciante.” 

O Presidente da Câmara Municipal sublinhou que “A grande 
ambição é construir um processo participado, partindo da 
avaliação atual, que o PDM seja um documento de estratégia, 
integrador, disponível, facilitador, porque o atual PDM é um 
documento complexo, desajustado, desintegrado e de difícil 
interpretação. É um PDM de terceira geração aquele que 
queremos construir.” 

O território de Odemira em Décimas 

O fator mais importante de qualquer território é a sua 
população e, consequentemente, a sua cultura. Para envolver a 
discussão técnica e a plateia com o sentir da tradição, o palco 
do Cineteatro recebeu três convidados especiais, Florêncio 
Maria (de Luzianes-Gare), Leonel Guerreiro (Pereiro Grande) e 
Manuel da Graça (Corte Malhão), que ofereceram as suas 
emotivas “Décimas” sobre o concelho de Odemira. 

 
Sessões territoriais 
Com o objetivo de envolver a população na discussão pública 
na definição dos objetivos estratégicos do PDM de Odemira, o 
Município de Odemira levou as Jornadas de Desenvolvimento 
às freguesias. As primeiras ações aconteceram em Sabóia, na 
noite de 6 de fevereiro, e Colos, a 20 de fevereiro, seguindo 
depois para Vila Nova de Milfontes (13 de março) e S.Teotónio 
(10 de abril). Nas sessões territoriais, o público foi convidado a 
integrar mesas redondas de discussão, dedicadas aos temas 
emprego / competitividade, sustentabilidade, mobilidade e 
serviços de proximidade, sendo a “Qualidade de vida” o tema 
central. 

COLOS . 20 fev 2015 

SÃO TEOTÓNIO . 10 abr 2015 
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028 

Os princípios internacionais básicos indicam que a 
participação pública deve ser adaptada ao contexto, 
informativa e pró-ativa, adaptável e comunicativa, 
inclusiva e equitativa, cooperativa e imputável. Os 
princípios internacionais operacionais, por sua vez, 
referem que deve ser iniciada cedo e sustentada, bem 
planeada e focalizada em questões negociáveis, apoiante 
dos participantes, diferenciada e otimizada, aberta e 
transparente, orientada para o contexto, credível e 
rigorosa: 

•  Adaptada ao contexto, compreendendo e respeitando as 
instituições sociais, os valores e a cultura das 
comunidades na área do projeto, respeitando os 
antecedentes históricos, culturais, ambientais, políticos 
e sociais das comunidades afetadas por uma proposta; 

•  Informativa e pró-ativa, reconhecendo que o público 
tem o direito a ser informado o mais cedo possível e de 
forma séria sobre propostas que possam afetar as suas 
vidas ou meios de subsistência. A difusão de informação 
simples e dirigida ao público afetado e interessado 
aumenta o interesse e a motivação para participar; 

•  Adaptável e comunicativa, reconhecendo que o público 
é heterogéneo, de acordo com a sua demografia, 
conhecimento, poder, valores e interesses. Devem ser 
seguidas as normas da comunicação eficaz entre 
pessoas, com respeito por todos os indivíduos e partes; 

•  Inclusiva e equitativa, garantindo que todos os 
interesses, incluindo os não representados ou sub-
representados, são respeitados na distribuição dos 
impactes, compensações e benefícios. A participação ou 
defesa dos interesses dos grupos menos representados, 

incluindo povos indígenas, mulheres, crianças, idosos e 
pobres deve ser encorajada. A equidade entre as 
gerações presente e futura deve ser promovida, numa 
perspetiva de sustentabilidade; 

•  Educativa, contribuindo para o respeito e a 
compreensão mútuos de todas as partes interessadas, 
em relação aos seus valores, interesses, direitos e 
deveres; 

•  Cooperativa, promovendo a cooperação, a convergência 
e a criação de consensos, em vez de confrontações. 
Deve procurar-se um compromisso entre perspetivas e 
valores opostos, assim como tentar chegar a um 
consenso geral sobre a aceitação da proposta, no 
sentido de uma decisão que promova e apoie o 
desenvolvimento sustentável; 

•  Responsabilizável, melhorando a proposta em estudo, 
tendo em conta os resultados do processo de 
participação pública, e incluindo a informação e 
resposta às partes interessadas sobre os resultados do 
processo de participação pública, especialmente sobre o 
modo como os seus comentários contribuíram para a 
tomada de decisão; 

•  Iniciada cedo e sustentada, já que o público deve ser 
envolvido cedo (ao serem tomadas decisões 
importantes) e regularmente no processo. Isto gera 
confiança entre os participantes, confere mais tempo à 
participação pública, melhora a análise da comunidade, 
melhora a seleção de ações, aumenta as oportunidades 
de modificar a proposta tendo em atenção os 
comentários e as opiniões reunidos durante o processo 
de participação pública, reduz o risco de rumores e 

melhora a imagem pública do proponente. Pode 
também dar maior confiança ao regulador na decisão de 
aprovação que tem de tomar; 

•  Bem planeada e focalizada em questões negociáveis, 
pois que as partes interessadas devem conhecer os 
objetivos, regras, organização, procedimento e 
resultados esperados do processo de participação 
pública empreendido. Uma vez que o consenso nem 
sempre é viável, a participação pública deve enfatizar a 
compreensão e o respeito pelos valores e interesses dos 
participantes e concentrar-se em questões negociáveis 
relevantes para a tomada de decisão; 

•  Apoiante dos participantes, já  que o público deve ser 
apoiado na sua vontade de participar, através de difusão 
adequada da informação sobre a proposta e  o processo 
de participação pública e de um acesso justo e 
equitativo a fundos ou apoio financeiro. Deve ser  
providenciada a capacitação, facilitação e assistência, 
particularmente a grupos que não têm a capacidade 
para participar e em regiões onde não exista uma 
cultura de participação pública ou onde a cultura local a 
possa inibir; 

•  Diferenciada e otimizada, já que se pretende que um 
processo de participação pública decorra no nível mais 
adequado de decisão para uma proposta. O público deve 
ser convidado a participar regularmente, com ênfase no 
tempo apropriado para o envolvimento. Uma vez que a 
participação pública consome recursos tempo, 
humanos, financeiros) para todas as partes 
interessadas, a otimização em tempo e espaço 
assegurará uma maior disposição para a participação; 

•  Aberta e transparente, pois as pessoas afetadas por 
uma proposta e que estão interessadas em participar, 
qualquer que seja a sua origem étnica, género e 
rendimentos, devem ter acesso a toda a informação 
relevante. Essa informação deve ser acessível para 
todos os leigos chamados a avaliar uma proposta (por 
exemplo, os termos de referência, relatório e resumo). 
Os leigos deverão ser capazes de participar em 
workshops, reuniões e audiências relevantes 
relacionadas com processo. Deve ser fornecida 
informação e facilitação para essa participação; 

•  Orientada para o contexto, uma vez que muitas 
comunidades têm as suas próprias regras formais e 
informais para o acesso público aos recursos, a 
resolução de conflitos e a governança. Assim, a 
participação pública deve adaptar-se à organização 
social das comunidades sujeitas aos impactos, incluindo 
as dimensões cultural, social, económica e política. Isto 
demonstra respeito pela comunidade afetada e pode 
melhorar a confiança pública no processo e nos seus 
resultados; 

•  Credível e rigorosa, pois que a participação pública deve 
aderir à ética, ao comportamento profissional e às 
obrigações morais estabelecidas. A mediação da 
participação pública por um facilitador neutral, no seu 
sentido formal ou tradicional, melhora a imparcialidade 
do processo, bem como a justiça e a equidade no direito 
à informação. Também aumenta a confiança do público 
para expressar as suas opiniões e reduz as tenções, o 
risco de conflitos entre os participantes e as 
possibilidades de corrupção. Num contexto formal, 
encoraja-se a adoção de um código de ética. 

FASES 3. CONCERTAÇÃO 4. DISCUSSÃO PÚBLICA 5. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO

A legislação é omissa

Comissão de acompanhamento que integra representantes de 

serv iços e entidades da administração directa ou indirecta do estado

Prev er o env olv imento activ o dos cidadãos no 

acompanhamento e monitorização da 

implementação do plano

Cidadãos, entidades públicas e 

associações

DESAFIOS / 

PROPOSTAS 

(não prev istos 

na legislação)

Prev er uma forma de 

comunicação mais ampla e 

acessív el, nomeadamente atrav és 

de um processo de comunicação 

e de informação activ a

Prev er o env olv imento activ o dos 

cidadãos e/ou dos seus representantes 

atrav és da recolha de opiniões dos 

actores locais env olv idos na 

implementação dos respectiv os 

programas, planos

Assegurar o env olv imento ativ o dos 

cidadãos e/ou dos seus representantes 

atrav és duma adequada concertação de 

interesses, apenas prev ista ao nív el das 

entidades que constituem a comissão de 

acompanhamento

Prev er a possív el integração de 

propostas, opções, alternativ as, 

cenários de outras organizações, 

nomeadamente as não gov ernamentais

Participação ativ a do público 

na definição de propostas e 

soluções, atrav és do 

env olv imento ativ o dos 

cidadãos e/ou dos seus 

representantes

Prev er a participação de outros atores 

e não apenas das entidades que 

integrarem a CA, que poderão rev elar-

se pouco representativ as das reais 

ex pectativ as por parte de outras 

entidades ou atores locais

Promov er momentos/meios adequados 

que permitam uma mais esclarecida 

participação do público. Assegurar o 

estabelecimento de compromissos e 

partilha de responsabilidades na 

implementação do plano

ATORES 

ENVOLVIDOS

Câmaras municipais;                   

Cidadãos

Equipa de elaboração do Plano Cidadãos e associações representativ as 

de interesses a ponderar

Comissão de acompanhamento e 

câmara municipal após conclusão da 

fase de acompanhamento

Participação dos actores env olv idos na 

elaboração da proposta do plano e 

env olv imento das entidades que 

formulem objecções às soluções 

definidas

Participação activ a dos interessados 

sobre a definição de propostas e 

soluções do plano

Faseamento e formas de implementar e monitorizar 

o plano de ação.

EXIGÊNCIAS

Informar sobre a deliberação de 

elaboração do plano atrav és de 

publicação em diário da república 

e div ulgar atrav és da 

comunicação social e da internet.

Obriga a identificar e a ponderar nos 

div ersos âmbitos os planos, programas 

e projetos com incidência na área em 

causa, por forma a assegurar as 

necessárias compatibilizações

Obrigatória a fix ação do período de 

participação na deliberação da 

elaboração do plano

Concertação com as entidades que no 

decurso dos trabalhos da comissão de 

acompanhamento, formulem objeções 

às soluções definidas para futuro plano 

e que na fase final as mantenham

Discussão pública sobre a proposta do 

plano não interior a 30 dias

Acompanhamento assíduo e continuado dos trabalhos de plano, 

dev endo a comissão de acompanhamento apresentar um parecer 

escrito relativ o ao cumprimento das normas legais, à compatibilidade 

com instrumentos de gestão territorial eficazes e ao fundamento 

técnico das soluções defendidas pela câmara municipal

1. PREPARAÇÃO DO PLANO 2. ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PLANO

NÍVEL DE 

PARTICIPAÇÃO 

PÚBICA

• Informação do Plano                          

• Fundamentação da deliberação 

pela Câmara Municipal

Informação respeitante a outros planos, 

programas, projectos já ex istentes ou 

em preparação e identificação de 

problemas em campo.

Participação prev entiv a para formulação 

de sugestões e apresentação de 

informidades sobre questões que 

possam ser consideradas no 

procedimento de elaboração do plano

Dar a conhecer ao público:                       

• av aliação da ex ecução do plano                                                

• análise e diagnóstico                            

• propostas, opções, alternativ as, 

cenários
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O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) prevê, no seu 
artigo 77º, que a Câmara Municipal deve facultar aos interessados, particulares, 
entidades ou associações representativas dos direitos a ponderar (económicos, 
sociais, culturais e ambientais), todos os elementos relevantes para que possam 
conhecer o andamento dos trabalhos e a evolução da tramitação, bem como 
formular sugestões à autarquia e à Comissão de Acompanhamento do Plano. 
 
Destacam-se dois momentos em que os interessados são chamados a intervir: 
• no início do procedimento (participação preventiva), permitindo que os 
interessados possam formular sugestões e apresentar informações sobre 
quaisquer matérias que entendam dever ser consideradas no âmbito da 
elaboração, alteração ou revisão dos Planos Municipais de Ordenamento do 
Território (PMOT), e 

• após a conclusão do período de acompanhamento do PDM e, quando for caso 
disso, após decorrido o prazo de participação pública, através de aviso a 
publicar no Diário da República e a divulgar através da comunicação social e 
do sítio da internet (participação sucessiva). 

 
Quanto à concertação de interesses, o atual RJIGT só prevê a concertação de 
interesses públicos entre si, mas, não se vislumbra nenhuma norma que impeça 
a concertação entre interesses públicos e privados, nomeadamente em sede de 
discussão pública, no âmbito do tratamento, pela Câmara Municipal, das 
reclamações, observações e sugestões apresentadas por particulares. 
 
Também o PNPOT estabelece medidas prioritárias para uma participação 
pública eficiente, através de dois objetivos específicos: promover a participação 
cívica e institucional nos processos de planeamento de desenvolvimento 
territorial, e incentivar comportamentos positivos e responsáveis face ao 
ordenamento do território. 
 
Estas medidas revelam-se estimuladoras para a elaboração e implementação 
de planos e projetos a diferentes níveis. No âmbito deste trabalho interessa 
agora uma análise mais aprofundada de como a participação pública é 
considerada nas várias fases de planeamento no âmbito dos PMOT, de acordo 
com a legislação em vigor: (1) preparação do plano, (2) acompanhamento da 
elaboração do plano, (3) concertação, (4) discussão pública e (5) implementação 
do plano. 
 
Em todas estas fases a Câmara Municipal deve facultar aos interessados todos 
os elementos relevantes sobre a tramitação procedimental. Para cada fase é 
identificado o nível de participação, definidas as exigências e os atores a 
envolver, sendo que as propostas apresentadas neste âmbito estão para além 
do que a legislação prevê, devendo ser entendidas como procedimentos 
complementares para uma maior eficiência dos planos. 
 
Ferreira (2007) defende que qualquer processo de planeamento estratégico não 
pode ser encarado como um plano, no sentido convencional do termo, mas 
antes como uma disciplina e uma metodologia técnicas, mas sobretudo, como 
um processo de intervenção e interação política, cultural e social, como um 
processo de condução da mudança, que, para vingar, deve reunir seis princípios 
(ou características) fundamentais: Integração, flexibilidade, seletividade, 
participação, prospetiva e continuidade. 
• Integração, porque o planeamento estratégico, rompendo com a tradicional 
distinção entre o planeamento urbanístico e o planeamento económico e social, 

engloba as vertentes económica, social, cultural, urbanística e ambiental, 
assumindo-se como uma conceção e  uma técnica de planeamento. 
 
• Flexibilidade, na medida em que a sua principal característica é a 
adaptabilidade à especificidade e à evolução dos contextos de elaboração e 
aplicação, ao contrário do planeamento urbanístico funcionalista, clássico, 
rígido, normativo. 
 
• Seletividade, pois despreza as ações não indutoras de mudança, afirmando-se 
como uma metodologia de seleção e de hierarquização das ações a tomar. 
 
• Participação, porque o planeamento estratégico é, ele próprio, um processo de 
participação, englobando o diálogo, a concertação, a persuasão e a 
contratualização. 
 
• Prospetiva, porquanto não basta já estudar as oportunidades e as ameaças. 
embora não seja uma técnica de construção de modelos, é necessário que se 
analisem as tendências, os fatores e os atores, indicando os objetivos 
desejáveis e viáveis, explicitando os objetivos, as estratégias, as ações e os 
recursos para atingir esses objetivos. 
 
• Continuidade, pois mais importante do que a elaboração do plano é a sua 
execução, que deve ser participada e flexível, monitorizada e avaliada, aberta às 
adaptações que as várias realidades recomendam. 
 
Segundo o mesmo autor, o planeamento estratégico constitui um novo 
paradigma cultural, na medida em que poderá induzir significativas evoluções 
nas mentalidades, através da previsão, do positivismo, do pragmatismo e da 
participação. 
 
Partidário (1999) refere que o planeamento estratégico é caracterizado por uma 
grande flexibilidade e adaptabilidade a contextos de incerteza. O objetivo não é 
produzir um plano, mas antes identificar e caracterizar as estratégias de 
desenvolvimento mais favoráveis e as medidas e ações que vão pôr em prática 
essas estratégias. 
 

O planeamento estratégico apoia-se fortemente na definição de 
cenários que enquadram as estratégias de desenvolvimento; ou 
seja, se o cenário se alterar em relação às expetativas iniciais, o 
planeamento deverá rever as estratégias anteriores e 
rapidamente produzir novas estratégias adaptadas às novas 
conjunturas. 

A mesma autora defende que o processo de planeamento 
depende da abordagem metodológica que melhor responde ao 
sistema de decisão e de planeamento que caracteriza 
culturalmente uma sociedade, pois numa abordagem 
racionalista é dada maior ênfase ao diagnóstico exaustivo da 
situação no momento e ao desenho do plano, enquanto que 
numa abordagem estratégica e incrementalista é dada maior 
ênfase aos momentos de participação pública e dos atores 
sociais e à definição das estratégias que vão orientar o 
desenvolvimento futuro do território. 
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