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ABSTRACT 
Land-use is a subject involving many interests and various protagonists, from Public Administration to 
investors, and including the residents of the cities, towns and villages in Portugal. In recent decades, there has 
been varied criticism of the path followed by national policies in this area. Nevertheless, few alterations have 
been implemented and few measures have since been developed to change the state-of-the-art. Only with the 
reform approved in 2014 was the paradigm of the Portuguese system changed. This article aims to identify the 
starting points and analyse the route taken throughout the implementation of this land-use reform, stimulated 
by the approval and publication of new general bases of public policy for soil, land-use and town-planning. 
Finally, an attempt is made to leave some perspectives about future challenges for both the public and private 
sectors, without forgetting the concerns and well-being of citizens, who are the main protagonists in the land 
that is to be organized. 
 
Keywords: Land-use, Planning, Urbanism, Territorial governance, State reform 
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RESUMO 
O ordenamento do território é uma disciplina que envolve muitos interesses e diversos protagonistas, desde a 
Administração Pública aos investidores, passando pelos cidadãos que habitam as cidades, as vilas e as aldeias 
de Portugal. Nas últimas décadas, diversas foram as críticas feitas ao caminho seguido pelas políticas nacionais 
nesta matéria. Em todo o caso, poucas foram as alterações implementadas e medidas entretanto 
desenvolvidas para mudar o estado da arte. Apenas com a reforma aprovada em 2014 foi alterado o paradigma 
do sistema português. O presente artigo pretende identificar os pontos de partida e analisar o caminho que foi 
traçado ao longo da implementação desta reforma do ordenamento do território, impulsionada pela aprovação 
e publicação das novas bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo. 
Por fim, procurar-se-á deixar algumas perspetivas sobre os desafios futuros, tanto para o sector público como 
para o sector privado, sem esquecer as preocupações e o bem-estar dos cidadãos, que são os principais 
protagonistas no território que se procura ordenar. 
 
Palavras-chave: Ordenamento do território, Planeamento, Urbanismo, Governança territorial, Reforma do 
Estado. 
 
I. ENQUADRAMENTO 
O correto desenvolvimento territorial associado 
a um planeamento proactivo, flexível e capaz de 
se adequar às dinâmicas sociais, económicas e 
ambientais, constitui, sem dúvida, uma 
relevante mais-valia de qualquer modelo de 
planeamento do território. Neste sentido, 
poderá dizer-se que a reforma do ordenamento 
do território que foi desenvolvida nos últimos 
anos em Portugal se assume como um fator 
determinante para a implementação de uma 
nova e mais forte política de competitividade do 
país e, bem assim, para a própria e tão almejada 
reforma do Estado. 
A Lei de Bases da política pública de solos, de 
ordenamento do território e de urbanismo, 
aprovada pela Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, 
foi o primeiro passo da reforma que definiu as 
pedras basilares do novo modelo de 
planeamento, assente, antes de mais, no 
princípio de que os planos municipais passarão a 
ser os únicos instrumentos de gestão territorial 
diretamente vinculativos dos particulares.  
Este novo modelo implica, necessariamente, um 
período transitório alargado, destinado a fazer 
incluir no Plano Diretor Municipal (PDM) os 
vários planos especiais e setoriais com incidência 
territorial. A centralização nos PDM e a 
integração de todas as normas vinculativas dos 
particulares naquele instrumento poderá, agora, 
permitir que os valores a salvaguardar pela 
administração central sejam incluídos nas 
estratégias municipais, assegurando-se uma 
maior coerência do planeamento e mais 
simplicidade nos procedimentos. Tais princípios 
de coerência e simplicidade nortearam também 
a elaboração dos regimes de desenvolvimento 
da Lei de Bases, designadamente o regime 

jurídico dos instrumentos de gestão territorial1 e 
o regime jurídico da urbanização e da 
edificação.2 
A reforma do ordenamento do território 
representou ainda uma marcada aposta na 
implementação de uma visão de 
desenvolvimento urbano sustentável, assente na 
contenção dos perímetros urbanos, na opção 
pela regeneração urbana e reabilitação do 
edificado, bem como numa estratégia de cidades 
sustentáveis.3 
Tendo por base a aposta numa melhor vivência 
dos aglomerados urbanos e na sua 
sustentabilidade, a singularidade do aglomerado 
urbano, traduzida em elementos históricos 
únicos, clusters de investigação ou produtos 
únicos, são fatores de valor acrescentado 
importantes para o desenvolvimento 
económico.  
Alicerçado no mais recente quadro de 
financiamento europeu “Portugal 2020”, o 

                                                           
1 Cuja revisão foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 
14 de maio. 
2 A décima terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9 de setembro, tendo ainda sido dada nova 
redação pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro. 
3 A Estratégia Cidades Sustentáveis 2020 foi aprovada pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2015, de 16 de 
julho, publicada no Diário da República n.º 155/2015, Série 
I, de 11 de agosto, e procura reforçar a dimensão 
estratégica do papel das cidades em vários domínios, como 
o desenvolvimento económico, a inclusão social, a 
educação, a participação e a proteção do ambiente. Para 
mais informação sobre a matéria, cfr. Cristina Cavaco (Ed.) 
(2015), Cidades Sustentáveis 2020, Lisboa: Direção-Geral do 
Território, também disponível na página da internet da 
Direção-Geral do Território (DGT), em: 
http://www.dgterritorio.pt/ordenamento_e_cidades/cidad
es/cidades_sustentaveis_2020/. 
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futuro das áreas urbanas passará, portanto, por 
soluções integradas de revitalização, através de 
equipas pluridisciplinares, devendo as 
intervenções ter em consideração as realidades 
do espaço público, da geração de emprego e da 
criação de valor acrescentado. 
O maior desafio estará, a partir de agora, na 
implementação desta reforma por parte dos 
verdadeiros protagonistas do planeamento e do 
desenvolvimento dos territórios: desde as 
entidades públicas aos investidores, passando 
necessariamente pelos cidadãos, que são, na 
verdade, os principais destinatários de todas as 
políticas públicas. 
 
II. PONTOS DE PARTIDA DA REFORMA 
O ordenamento do território, enquanto 
expressão espacial e integrada das diferentes 
políticas sectoriais, constitui o instrumento 
fundamental para a coesão territorial. 
Indissociável do planeamento, o ordenamento 
do território assume uma natureza 
simultaneamente prospetiva e dinâmica, capaz 
de manter a estabilidade ao nível do modelo de 
organização territorial e de assegurar a 
flexibilidade, de incentivar o investimento 
económico e, simultaneamente, de garantir a 
revitalização dos tecidos urbanos e salvaguarda 
da respetiva identidade.  
Neste sentido, constitui “a” política por 
excelência, visando o desenvolvimento 
sustentável, de forma a permitir o equilíbrio 
entre o meio ambiente e as atividades humanas, 
respeitando a vocação própria de cada território, 
compatibilizando o desenvolvimento 
socioeconómico com a gestão eficiente dos 
recursos naturais, em que o todo existente no 
território representa mais do que a soma das 
partes. Deste modo, a função da política de 
ordenamento do território assenta sobretudo na 
capacidade de harmonizar e coordenar as 
demais políticas sectoriais, evitando problemas e 
constrangimentos futuros e compreendendo os 
diferentes tipos de ocupações, a sua diversidade, 
as suas interações, a complexidade das suas 
relações e o potencial do aproveitamento dos 
recursos naturais. Em resumo, nas palavras de 
Eugène Claudius-Petit, «o ordenamento do 
território é na realidade o ordenamento da nossa 
sociedade».1 
As dinâmicas de ocupação do território 
português têm sido, ao longo dos anos, 
caracterizadas, em consonância com as 

                                                           
1 Cfr. Massé, P. (1967). O Plano, aventura calculada, Paris, 
Lisboa: Livraria Morais, p. 98. 

tendências de fundo europeias e mundiais - na 
União Europeia, mais de dois terços da 
população vive em áreas urbanas e 67% do 
Produto Interno Bruto (PIB) europeu é gerado 
em “regiões metropolitanas” - por uma contínua 
e intensa atração pelos territórios urbanos, em 
particular os metropolitanos e costeiros. Na faixa 
costeira que se estende desde a Área 
Metropolitana de Lisboa até ao noroeste 
espanhol e ao longo dos territórios algarvios, 
reside mais de metade da população do 
território continental.2 
Embora se reconheça o papel das grandes 
cidades enquanto centros de desenvolvimento, 
importa assegurar que esta concentração não 
fica refém da exploração desmedida dos 
recursos naturais, devendo beneficiar os 
territórios circundantes, criando sinergias com as 
áreas urbanas de menor dimensão. De facto, 
mais do que centros de desenvolvimento, as 
cidades devem assumir-se como motores 
dinâmicos de economia, conectividade e 
inovação. 
Portugal detém cerca de 22% do seu território 
classificado e integrado no Sistema Nacional de 
Áreas Classificadas (SNAC)3, pelo que a 
valorização e proteção do património natural 
deve assumir-se como instrumento fundamental 
para um desenvolvimento económico capaz de 
reequilibrar as assimetrias regionais, tornando 
mais atrativos, não apenas os territórios com 
áreas classificadas, como os demais territórios 
de baixa densidade. Os instrumentos de gestão 
das áreas classificadas apresentam-se, pois, 
como um dos principais instrumentos de 
proteção dos valores ambientais e da 
biodiversidade, e, também, como veículo de 
promoção e valorização das atividades 
económicas que, com base no uso sustentável 
dos recursos, contribuem para o 
desenvolvimento local. O desafio é conciliar o 
que apenas de modo aparente se apresenta 
como inconciliável: a conservação da natureza e 
o desenvolvimento dos territórios. 
Por outro lado, a verdade é que as relações de 
interdependência que as cidades criam com os 
territórios periféricos revelam-se críticas, quer 
no que concerne ao aproveitamento de recursos 
                                                           
2 Instituto Nacional de Estatística, I.P. (2011). Sistema 
Urbano, Transformações Familiares, Reabilitação e 
Arrendamento Habitacionais: uma perspetiva territorial. 
Retrato Territorial de Portugal, disponível em www.ine.pt. 
3 Cfr. Conselho Nacional do Ambiente e do 
Desenvolvimento Sustentável (2010). Reflexão do Conselho 
Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável 
sobre a Revisão da Lei de Bases do Ambiente, disponível em 
www.cnads.pt. 
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e infraestruturas existentes, mas também à 
sustentabilidade das cidades, quando em si 
mesmas consideradas.  
Mais acresce que o crescimento da população é 
inversamente proporcional ao crescimento e 
expansão das cidades. Desde meados da década 
de 50, as cidades europeias têm, em média, 
registado expansões de aproximadamente 78%, 
enquanto a população cresceu apenas cerca de 
33%.1 Em Portugal, verifica-se uma situação de 
recessão demográfica com um saldo natural2 de 
87,6% em 1970 evoluindo para um saldo 
negativo em 2011 de 6% (PORDATA, 2016)3, 
enquanto o número de alojamentos familiares 
clássicos4 passou de 2.702.215 para 5.859.540, 
representando um crescimento de 116,8% (INE, 
2012). 
A Lei n.º 48/98, de 11 de agosto, e o anterior 
regime jurídico dos instrumentos de gestão 
territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
380/99, de 22 de setembro, que a 
regulamentou, consagravam já o princípio de 
sustentabilidade e solidariedade intergeracional, 
bem como o da utilização ponderada e 
parcimoniosa dos recursos naturais e culturais. 
Contudo, em 1990 registava-se cerca de 2,8% de 
solo artificializado no território continental, em 
2007 cerca de 4,1 % e, em 2012, o solo urbano 
(incluindo o urbanizável) ocupava cerca de 5% 
do território continental (fonte DGT, 2013). 
Na avaliação de 2013 sobre a execução do 
sistema de gestão territorial5 realizada pela 
Direção-Geral do Território (DGT), encontravam-
se em vigor 1508 instrumentos de gestão 
territorial (IGT), sendo que: 9 eram instrumentos 

                                                           
1 Agência Europeia do Ambiente (2006). Urban sprawl in 
Europe: The ignored challenge, EEA Report No. 10/2006, 
Luxembourg: Office for Official Publications of the 
European Communities. 
2 Diferença entre o número de nados-vivos e o número de 
óbitos num dado período de tempo (metainformação – 
INE). 
3 Informação disponível sobre Saldos populacionais anuais: 
total, natural e migratório – Portugal, disponível em: 
www.pordata.pt. 
4 Alojamento familiar constituído por uma divisão ou 
conjunto de divisões e seus anexos num edifício de caráter 
permanente ou numa parte estruturalmente distinta do 
edifício, devendo ter uma entrada independente que dê 
acesso direto ou através de um jardim ou terreno a uma via 
ou a uma passagem comum no interior do edifício (escada, 
corredor ou galeria, entre outros) (metainformação – INE). 
5 Avaliação da execução do sistema de gestão territorial: 
instrumentos de gestão territorial em vigor; usos do solo e 
evolução do solo urbano (2013). Documentação disponível 
na página internet da DGT, em: 
http://www.dgterritorio.pt/. 

de desenvolvimento territorial6; 45 eram 
instrumentos de política sectorial7; 76 eram 
instrumentos de natureza especial8; e 1378 eram 
instrumentos de planeamento territorial.9 No 
que concerne ao estado da vigência dos PDM 
aquando da referida avaliação, verificava-se que 
a vigência média daqueles IGT era superior a 15 
anos, sendo que o mais antigo (PDM Sines) tinha 
23 anos. E apenas 63 PDM tinham sido sujeitos a 
procedimento de revisão, já em vigor. 
Numa visão global do território, 78% dos 277 
PDM em vigor em 2013 vigoravam há mais de 10 
anos, sem que tivessem sido submetidos a 
qualquer procedimento de revisão. Outro caso 
paradigmático era o do concelho de Lagos, no 
Algarve, que subsistia ainda sem PDM.10 
Também o concelho de Odivelas carecia ainda 
de um PDM próprio, uma vez que, embora se 
tivesse autonomizado do concelho de Loures em 
19 de novembro de 1999, o PDM que se 
encontrava em vigor era ainda o de Loures.11 
A mesma avaliação efetuada pela DGT em 2103 
demonstrava que, dos 218 PDM com mais de 10 
anos, em 29 casos ainda não tinha sido dado 
início ao respetivo procedimento de revisão. 
Assim, no cômputo geral dos 277 PDM em vigor 
em 2013, 31 concelhos aguardavam por 
procedimento de revisão, 182 haviam já dado 
início à revisão, mas ainda não a tinham 
concluído, sendo que 2 concelhos se 
encontravam ainda em fase de elaboração do 
primeiro PDM. 

                                                           
6 Compostos por 1 Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território (PNPOT), 6 planos regionais de 
ordenamento do território (PROT) e 2 planos 
Intermunicipais de ordenamento do território (PIOT). 
7 21 planos regionais de ordenamento florestal, 9 planos de 
gestão de bacias hidrográficas e 15 planos de bacia 
hidrográfica. 
8 25 planos de ordenamento de áreas protegidas (POAP), 42 
planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas 
(POAAP) ou planos de ordenamento das bacias 
hidrográficas de lagoas (POBHL) e 9 planos de ordenamento 
de orla costeira (POOC). 
9 277 planos diretores municipais (PDM), 248 planos de 
urbanização (PU) e 853 planos de pormenor (PP). 
10 Foi, entretanto, publicada no Diário da República, n.º 
169, 2.ª Série, de 31 de agosto, através do Aviso n.º 
9904/2015, a deliberação municipal que aprovou o Plano 
Diretor Municipal de Lagos, incluindo os seus elementos 
constituintes. 
11 Atualmente, o concelho de Odivelas já viu também ser 
publicada no Diário da República, n.º 171, 2.ª Série, de 2 de 
setembro de 2015, através do Aviso n.º 10014/2015, a 
deliberação municipal que aprovou o Plano Diretor 
Municipal de Odivelas, incluindo os seus elementos 
constituintes. 
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FIGURA 1. OCUPAÇÃO E USO DO SOLO EM PORTUGAL CONTINENTAL 

Fonte: DGT (2013) 

Mas já no que respeita à forte expansão do solo 
urbano, esta refletiu-se também ao nível do 
planeamento, conforme se constata da análise 
da variação do solo urbano, entre a primeira 
geração de PDM e a sua revisão, por densidade 
populacional, tendo sido reconhecida como um 
dos principais problemas para o ordenamento 
do território (Programa de Ação do Programa 
Nacional da Política de Ordenamento do 
Território, 2006). 
A expansão das áreas urbanizadas, acarretando 
movimentos pendulares significativos entre o 
local de residência e o local de trabalho, 
traduziu-se num consumo elevado e pouco 
otimizado de recursos, desde o solo, à água e à 
energia, assim como das infraestruturas de 
transporte e distribuição.  
Não obstante a contribuição de algumas 
medidas e iniciativas para a mitigação deste 
problema, a promoção de uma ocupação urbana 
sustentável do território ficou aquém do 
desejado e necessário, tendo sido adiada pela 
ausência de uma revisão legislativa que 
demovesse o investimento massivo em novas 
urbanizações. A primeira metade do período de 
2007-2013 ficou, portanto, marcada por uma 

forte expansão da oferta habitacional que já 
vinha da década anterior, assente nas condições 
favoráveis de financiamento para aquisição de 
casa própria. O contexto de crise económico-
financeira acabou por ditar a desaceleração da 
expansão urbana nos últimos anos. 
Por outro lado, o crescimento de urbanizações 
isoladas, excêntricas à cidade, e a sua 
segmentação em espaços monofuncionais de 
fins industriais, comerciais ou habitacionais, 
tornaram os espaços públicos desvitalizados, 
transformando-se em lugares desqualificados e 
pouco valorizados.  
O sobredimensionamento do sistema urbano 
nacional face às necessidades habitacionais 
permite compreender que em 2011 existiam 
735.128 habitações vagas, sendo que apenas 
15% dos alojamentos familiares não ocupados 
estavam disponíveis para arrendamento. Este é 
o retrato de um país de proprietários, no qual 
cerca de um 1 milhão de edifícios carece de 
obras de reparação, dos quais cerca de 400.000 
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edifícios necessitam de intervenções 
significativas (INE, 2012).1 
A sustentabilidade das cidades passa, por isso, 
não apenas pela eficiência no uso dos recursos 
naturais e regulação dos espaços rurais 
adjacentes, mas também pela recuperação das 
áreas degradadas, de que são exemplo alguns 
bairros históricos e zonas industriais hoje 
desativadas.  
Neste contexto, a reabilitação urbana apresenta-
se como um instrumento essencial para um 
desenvolvimento urbano sustentável cujo 
objetivo último é, sem dúvida, o de trazer de 
volta os moradores para os centros das cidades.  
Foi, exatamente, neste enquadramento que se 
desenvolveu a reforma do ordenamento do 
território, assente no princípio do equilíbrio 
dinâmico entre a sociedade, a cidade e a 
natureza. A Lei de Bases da política pública de 
solos, de ordenamento do território e de 
urbanismo (LBPPSOTU), aprovada pela Lei n.º 
31/2014, de 30 de maio, apresentou, neste 
sentido, dois grandes desígnios: o primeiro de 
reorganização eficiente do sistema de gestão 
territorial e o segundo voltado para a promoção 
da regeneração urbana, contrariando a 
especulação imobiliária e os terrenos 
expectantes. 
Para tanto, tinham sido identificados pela DGT, 
em sede de avaliação da revogada Lei dos Solos, 
os seguintes constrangimentos a superar: 
a) Sobreposição e incoerência das diferentes 

estratégias de desenvolvimento do território 
formuladas pelos diferentes níveis da 
administração; 

b) Rigidez e complexidade do sistema de gestão 
territorial;  

c) Planos diretores municipais com uma 
vigência média superior a 10 anos, desligados 
da estratégia municipal;  

d) Expansão desordenada das áreas urbanas, 
com efeito de fragmentação do território e 
de aumento de movimentações pendulares; 

e) Subaproveitamento das infraestruturas 
existentes e localização periférica de novos 
equipamentos urbanos, por procura de 
terrenos de preço inferior; 

f) Estagnação na implementação da execução 
programada; 

g) Ineficácia das medidas de reabilitação urbana 
e de política da habitação; 

h) Ausência de monitorização e partilha de 
informação sobre o território e das cidades. 

                                                           
1 Cfr. Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2015, que 
aprovou a Estratégia Nacional para a Habitação para o 
período de 2015-2031. 

Importava, portanto, criar um sistema 
harmonioso, em que os instrumentos de 
planeamento permitissem desenvolver uma 
correta distribuição do solo rústico e urbano, 
invertendo a tendência das últimas décadas, de 
aumento excessivo dos perímetros urbanos, e 
assegurando a salvaguarda dos valores naturais, 
sem que, contudo, perdessem a flexibilidade 
necessária para fazer face aos diferentes 
desafios dos novos ciclos económicos.  
Tal reforma exigiu – e continuará a exigir – uma 
vincada articulação entre os diversos organismos 
da Administração Pública Central e Local, quer 
ao nível dos procedimentos, quer também no 
que se refere ao domínio da informação, que se 
pretende mais integrado, fomentando-se a 
partilha de dados, essenciais à elaboração de 
diagnósticos objetivos e englobadores, que 
melhor possam fundamentar as opções de 
planeamento. Importa, assim, garantir a 
existência de ferramentas que permitam 
monitorizar o estado do ordenamento do 
território, bem como um envolvimento mais 
efetivo e regular das diversas entidades 
envolvidas. Também ao nível do cidadão, a 
partilha de informação revela-se essencial, 
permitindo um investimento esclarecido ou 
simplesmente o exercício da sua cidadania. Por 
isso, a reforma do ordenamento é indissociável 
da partilha de informação. 

II. PARTICULARIDADES DA REFORMA 
II.1. Os planos territoriais 
Estes planos desenvolvem e executam a 
estratégia de desenvolvimento local, 
designadamente os objetivos de 
desenvolvimento económico e social, as medidas 
de intervenção no mercado dos solos, os 
critérios de sustentabilidade a adotar no uso e 
ocupação do território, bem como os princípios 
e as regras de localização e de distribuição dos 
diferentes tipos de atividades, as políticas de 
reabilitação e regeneração urbanas e de 
habitação. Os planos territoriais constituem, 
desta forma, um instrumento integrado da sua 
área de intervenção, na medida em que devem 
ter em consideração todos os interesses que 
confluem naquela área e estabelecerem 
métodos de harmonização e compatibilização 
entre eles. 

O plano territorial deve ser um reflexo da 
estratégia municipal, uma visão para o futuro do 
desenvolvimento do concelho e da região, e, por 
isso, as opções que lhe estão subjacentes devem 
estar fundamentadas, assim como integrar 
orientações para a sua execução, a inscrever nos 
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planos de atividades e nos orçamentos, que 
contêm, designadamente: 
a) A identificação e a programação das 

intervenções consideradas estratégicas ou 
estruturantes, por prioridades, a explicitação 
dos objetivos e a descrição e estimativa dos 
custos individuais e da globalidade das ações 
previstas no plano, e os respetivos prazos de 
execução. 

b) A ponderação da viabilidade jurídico-
fundiária e da sustentabilidade económico-
financeira das respetivas propostas; 

c) A definição dos meios, dos sujeitos 
responsáveis pelo financiamento da execução 
e dos demais agentes a envolver; 

d) A estimativa da capacidade de investimento 
público relativa às propostas do plano 
territorial em questão, a médio e a longo 
prazo, tendo em conta os custos da sua 
execução. 

Por outro lado, os planos dotados de eficácia 
direta sobre os particulares, por definirem a 
forma de ocupação, utilização e transformação 
dos solos, são os instrumentos que servem de 
fundamento à prática de atos administrativos de 
gestão urbanística pelos órgãos municipais. 
Deste modo, todas as normas relativas à 
ocupação, uso e transformação dos solos, para 
poderem ser determinadas aos particulares, 
devem estar consagradas em plano territorial.  
Daqui resulta que as normas dos programas 
nacionais e regionais que condicionam o uso, 
ocupação e transformação do solo, ou seja, 
aquelas que têm impacto direto nas 
competências municipais na gestão do seu 
território, devem ser integradas nos planos 
diretores intermunicipais ou municipais (e, 
quando existam, nos planos hierarquicamente 
inferiores, como o plano de urbanização e o 
plano de pormenor). Este princípio encontra-se, 
agora, desenvolvido no n.º 5 do artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que 
aprovou a revisão do regime jurídico dos 
instrumentos de gestão territorial (NRJIGT). 
De facto, a sobreposição e a complexidade dos 
planos de ordenamento têm vindo a prejudicar a 
transparência e o conhecimento das regras, 
tanto por parte dos particulares como da própria 
Administração Pública. Por isso, o objetivo 
fundamental da reforma do ordenamento do 
território foi o de garantir a compatibilização das 
normas dos diferentes programas e planos num 
único nível: o municipal, mais próximo do 
cidadão. Garante-se, assim, uma visão de 
conjunto do território, ao contrário do que 
sucedia anteriormente, em que se verificava 
uma remissão para diferentes níveis de 

planeamento e regulamentos dispersos. Os 
planos especiais passaram a integrar a categoria 
dos programas e são agora constituídos por 
normas de execução, estabelecendo ações 
permitidas, condicionadas ou interditas em 
função dos regimes de proteção e valorização 
dos recursos naturais, compatível com a 
utilização sustentável do território. 
 
II.2. Integração de normas urbanísticas nos planos 
territoriais 
A concretização destes princípios exigia o 
estabelecimento de um regime transitório, com 
vista à integração das normas dos instrumentos 
que condicionam a atividade e gestão 
urbanística nos planos territoriais de âmbito 
intermunicipal ou municipal, tendo sido 
consagrado um prazo de três anos para o efeito 
(artigo 78º nº 1 da LBPPSOTU). 
Às Comissões de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional (CCDR), em 
articulação com as entidades sectoriais 
responsáveis, incumbiu a tarefa de identificação 
dessas normas, no prazo apertado de um ano.   
Este levamento foi efetuado com o esforço 
significativo dos organismos da administração 
pública envolvidos. Agora, entramos numa nova 
fase: compete a cada um dos municípios 
abrangidos planos especiais, adaptar, até 29 de 
junho de 2017, os respetivos regulamentos e 
representação geoespacial, ao conteúdo 
daqueles instrumentos, tendo em conta as 
normas que foram identificadas. 
Haverá casos, não obstante, em que poderão 
ocorrer desconformidades entre os diversos IGT. 
Para estas situações, a LBPPSOTU veio consagrar 
a figura da ratificação dos planos municipais, 
regulamentada nos termos do artigo 91º do 
NRJIGT, abrangendo a possibilidade de, neste 
âmbito, serem reapreciadas as exigências de 
proteção dos interesses nacionais em causa. Este 
é um regime excecional que deve ser utilizado 
com prudência, mas que poderá ser 
determinante para garantir a compatibilização e 
coerência dos diversos IGT. 
O NRJIGT, no seu artigo 198.º, n.º 3, veio alargar 
a adoção deste mecanismo neste processo de 
transição, podendo também ser ponderada esta 
possibilidade nos casos em que se verifique 
incompatibilidade entre os planos municipais e 
os planos especiais.  
Esta hipótese poderá também ser útil para 
assegurar a articulação do processo de 
integração das normas dos planos especiais, 
quando os mesmos estejam em processo de 
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alteração, revisão ou mesmo recondução à 
categoria de programa. 
Nestes casos, sempre que o processo de revisão 
ou alteração não esteja concluído, findos os 3 
anos que a LBPPSOTU concedeu para a 
transposição, a ratificação permitirá que os 
planos territoriais consagrem já algumas 
disposições que serão alteradas ou revogadas 
por via do processo de revisão dos atuais planos 
especiais e respetiva recondução em programas 
especiais. De facto, manifesta-se algo 
contraditório transpor para os planos territoriais 
normas que, à partida, a entidade responsável 
pelo (ainda) plano especial de ordenamento do 
território considera desatualizadas. 
Sublinhe-se que, em qualquer caso, não deverão 
ser integradas as normas de carácter estratégico 
de gestão, que não têm qualquer 
correspondência com o conteúdo material dos 
planos territoriais de âmbito intermunicipal e 
municipal, pois, se assim não fosse, estes últimos 
corriam o risco de se transformar numa mera 
compilação de uma multiplicidade de regras 
dissociadas da respetiva estratégia. 
Este esforço terá a virtualidade de, através de 
um único procedimento, obter dois resultados: 
por um lado, assegurar a revisão dos atuais 
planos especiais e a sua recondução a 
programas, e, por outro lado, garantir a 
transposição de normas atuais. Em suma, 
assegura-se a visão de conjunto dos diferentes 
instrumentos de gestão e planeamento. 
Este procedimento de recondução dos planos 
especiais em programas e de assimilação de 
algumas das suas regras pelos programas 
territoriais, é um exercício bastante exigente em 
termos conceptuais e institucionais, requerendo 
um forte compromisso entre os intervenientes e 
uma decisiva liderança no processo, por forma a 
garantir a coerência de abordagens e de 
metodologias. 
Conscientes deste desafio, os organismos da 
Administração Pública, com atribuições em 
matérias de ordenamento do território, 
elaboraram um Guia Metodológico de 
Integração do conteúdo dos planos especiais, 
que foi aprovado pelo Grupo de Trabalho para o 
Território.1 

                                                           
1 Colaboraram no mencionado Guia a Agência Portuguesa 
do Ambiente, I. P., as Comissões de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo, do Algarve, do 
Centro, de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte, a Direção-
Geral do Território e o Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, I. P.. O documento intitulado 
Integração do conteúdo dos Planos Especiais - Guia 

Cumpre ainda referir que, no âmbito da reforma 
do modelo de gestão territorial, para garantir a 
efetividade da medida de compatibilização num 
único plano das regras relativas à gestão 
urbanística, a LBPSSOTU veio estabelecer no seu 
artigo 46.º, um conjunto de sanções para o 
incumprimento do dever de atualização dos 
planos, cujo regime se encontra desenvolvido no 
NRJIGT, nos seus artigos 28.º e 29 e que inclui, 
nomeadamente, a suspensão do direito de 
candidatura a fundos comunitários e nacionais. 
Não obstante, considerando que, por vezes, 
estes atrasos se podem dever a razões alheias à 
vontade dos municípios, nos termos do artigo 
29.º do NRJIGT, é consagrada a possibilidade de 
serem apresentadas provas de que o atraso não 
é da sua responsabilidade, caso em que a 
suspensão daquele direito não opera.  Nessa 
situação, as normas do plano territorial são 
suspensas, mas não existe qualquer 
impedimento ao acesso de fundos comunitários 
e nacionais ou de celebração de contratos 
programa. 
 
O fim do solo urbanizável 
A reforma do ordenamento do território teve 
também como grande objetivo tornar o 
planeamento municipal mais estratégico e 
programático, permitindo um processo de 
transformação do solo adequado às 
necessidades do ciclo económico. 
O fim do solo urbanizável, ou solo urbano com 
execução programada, permite privilegiar a 
reabilitação urbana, em detrimento da 
construção nova, contrariando a tendência de 
crescimento excessivo dos perímetros urbanos e 
o aumento especulativo dos preços do 
imobiliário2, designadamente através da 
alteração do estatuto jurídico do solo.  
De acordo com o artigo 71.º, do NRJIGT, o solo 
urbano passa a corresponder ao solo que está 
total ou parcialmente urbanizado ou edificado e, 
como tal, afeto em plano territorial de âmbito 
intermunicipal ou municipal à urbanização e 
edificação. Por contraposição, o solo rústico é 
aquele que, pela sua reconhecida aptidão, se 
destina ao aproveitamento agrícola, pecuário, 
florestal, à conservação, valorização e 
exploração de recursos naturais, de recursos 

                                                                                         
Metodológico encontra-se disponível na página internet da 
DGT, em: www.dgterritorio.pt.  
2 Nas palavras de Fernanda Paula Oliveira, visou-se “evitar 
que, por via do plano, se concedesse uma renda 
monopolista ao proprietário que nada investe para a 
obter.” Cfr. Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial Comentado (2016). Coimbra: Almedina, pág. 481. 
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geológicos ou de recursos energéticos, assim 
como o que se destina a espaços naturais, 
culturais, de turismo, recreio e lazer ou à 
proteção de riscos, ainda que seja ocupado por 
infraestruturas, e, residualmente, todo aquele 
que não seja classificado como urbano.  
A classificação do solo como urbano visa a 
sustentabilidade e a valorização das áreas 
urbanas, no respeito pelos imperativos de 
economia do solo e dos demais recursos 
territoriais e, por isso, foi eliminada a 
possibilidade de serem classificados como 
urbanos solos não urbanizados. 
Na verdade, os solos urbanizáveis constituíam 
uma categoria operativa de solo urbano, 
destinada à expansão urbana. Tendo sido 
alterada a noção de solo urbano, agora 
restringido ao urbanizado e edificado, os solos 
que tinham esta categoria operativa, mas que 
até à data não tenham sido urbanizados, devem 
agora ser reconduzidos a solo rústico. Esta 
medida, para além de se afirmar como uma 
medida de estímulo à reabilitação urbana, 
pretende contrariar as tendências especulativas 
em função do planeamento, reforçando a 
redistribuição justa e equilibrada das rendas 
fundiárias.  
A reclassificação do solo como urbano deve ser, 
portanto, limitada aos casos de inexistência de 
áreas urbanas disponíveis e comprovadamente 
necessárias ao desenvolvimento económico e 
social.  
Assim, nos termos do artigo 72.º do NRJIGT, a 
reclassificação depende da demonstração: 
a) Da indisponibilidade de solo urbano na área 

urbana existente para a finalidade em 
concreto, designadamente através dos níveis 
de oferta e procura de solo urbano, com 
diferenciação tipológica quanto ao uso, e dos 
fluxos demográficos; 

b) Do impacto da carga urbanística proposta no 
sistema de infraestruturas existentes e a 
previsão dos encargos necessários ao seu 
reforço, execução de novas infraestruturas e 
respetiva manutenção; 

c) Da demonstração da viabilidade económico-
financeira da proposta, incluindo a 
identificação dos sujeitos responsáveis pelo 
financiamento e a demonstração das fontes 
de financiamento. 

Por outro lado, esta possibilidade apenas pode 
ser operada mediante a elaboração de planos de 
pormenor com efeitos registais, mais 
vocacionados para a concretização das 
operações urbanísticas e para responder aos 
desafios socioeconómicos. O plano de pormenor 
que procede à reclassificação do solo para 

urbano deve delimitar a área objeto de 
reclassificação e definir o prazo para execução 
das obras de urbanização e obras de edificação, 
o qual deve constar expressamente da certidão 
do plano a emitir para efeitos de inscrição no 
registo predial. 
Este plano é acompanhado pela celebração de 
um contrato de urbanização, enquanto garantia 
de que o particular vai executar as operações 
urbanísticas e suportar os encargos financeiros, 
devendo nele estar consagradas as obrigações 
das partes contratantes relativamente à 
execução das obras de urbanização e da 
operação urbanística, as respetivas 
responsabilidades a que ficam sujeitas, as 
formas de financiamento bem como o prazo 
para cumprimento daquelas, sob pena da 
reserva de solo caducar.  
 
Regime transitório de classificação do solo 
Tendo sido alterada a noção de solo urbano, 
restringindo-se apenas ao urbanizado e 
edificado, os solos que tinham esta categoria 
operativa, mas que até à data não tenham sido 
urbanizados, devem agora ser reconduzidos a 
solo rústico. 
Justamente por se reconhecer que as regras de 
classificação e qualificação do uso do solo são as 
matérias que maior impacto assumem no 
âmbito da reforma operada, o legislador 
estabeleceu um regime transitório com um 
período temporal dilatado e no respeito pelo 
direito dos particulares. 
Nos termos do artigo 82º da LBPPSOTU, devem 
consagrar as novas regras de classificação dos 
solos: 
a) As alterações ou revisões dos planos 

municipais que foram iniciadas após a 
entrada em vigor daquela lei, ou seja, de 29 
de junho de 2014; 

b) Os processos de alteração ou revisão dos 
planos municipais que não sejam concluídos 
até 29 junho de 2015. 

A eliminação desta categoria de solo urbano e 
dos fenómenos de edificação dispersa não pode 
colocar em causa direitos adquiridos e legítimas 
expectativas dos proprietários e investidores. 
Deste modo, estabelece o n.º 3 do artigo 82.º do 
NRJIGT, um regime excecional para os solos que 
estejam classificados como urbanizáveis ou 
como solo urbano com urbanização programada, 
permitindo que o particular possa, ainda, 
urbanizar e construir de acordo com as regras 
estabelecidas para estas áreas, desde que tenha 
um título que o legitime para o efeito: contrato 
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ou ato administrativo (licença, comunicação 
prévia, informação prévia).  
Sublinhe-se que o particular se encontra 
obrigado a promover a operação urbanística no 
prazo definido no contrato ou no título, sob 
pena de o mesmo caducar e de os solos 
reverterem para a classificação como rústicos, 
perdendo a edificabilidade e a oportunidade de 
realizar os respetivos projetos.  
A eliminação dos solos urbanizáveis consagra 
assim, a importante vantagem de não estagnar 
as opções de planeamento, sendo possível 
adaptar o planeamento às necessidades 
económicas de cada ciclo de investimento, 
através da elaboração de um plano de pormenor 
com efeitos registais, que preveja a adaptação 
ao projeto do particular e, ao mesmo tempo, 
salvaguarde o interesse público. 
 
Planeamento subregional 
Como forma de criar maiores sinergias e uma 
mais estreita cooperação entre municípios, foi 
estabelecida a possibilidade de aprovação 
(conjunta) de programas e planos de índole 
intermunicipal, para definirem, de modo 
coordenado, a estratégia de desenvolvimento e 
o modelo territorial subregional, as opções de 
localização e gestão de equipamentos públicos e 
infraestruturas. 
Deste modo, o âmbito intermunicipal foi 
alargado através: 

i. da aplicação das mesmas regras no que 
respeita ao regime do uso do solo e à 
vinculação de particulares;  

ii. da criação das figuras de plano diretor 
intermunicipal, plano de urbanização 
intermunicipal e plano de pormenor 
intermunicipal;  

iii. da possibilidade de plano diretor 
intermunicipal se fazer substituir ao plano 
diretor municipal. 

A elaboração de planos intermunicipais é uma 
faculdade dos municípios que pretendam 
associar-se para este efeito, ou seja, não são 
instrumentos de elaboração obrigatória. 
Todavia, enquanto instrumento de gestão 
colaborativa são um mecanismo poderoso que 
assim é disponibilizado, em particular quando a 
gestão e o planeamento territorial devem 
ponderar a existências de ativos e necessidades 
numa perspetiva interterritorial e já não apenas 
municipal.  
No caso de um dos municípios associados não se 
rever na estratégia definida, é admitida a 
possibilidade de revisão parcial destes planos, 
sem prejuízo das obrigações contratualmente 

assumidas (execução de infraestruturas de 
iniciativa conjunta). 
A coordenação intermunicipal potencia, não 
apenas uma gestão mais eficiente dos ativos, 
mas também a atração de projetos, de talentos e 
de recursos aos territórios que apresentarem 
melhores soluções de planeamento, aliadas a 
estratégias de maior inovação e 
sustentabilidade. 
 
Acompanhamento da elaboração e revisão dos 
planos diretores municipais 
Ao nível de acompanhamento da elaboração e 
revisão dos planos diretores municipais, o 
parecer final da comissão de acompanhamento 
concentra-se na conformidade com os planos 
superiores e sobre o cumprimento das normas 
legais e regulamentares em vigor, deixando a 
administração central de se pronunciar sobre a 
estratégia municipal, em estrito respeito pelo 
princípio da autonomia local. 
Em linha com as últimas alterações legislativas 
este parecer é proferido pela CCDR 
territorialmente competente, o qual traduz uma 
decisão global definitiva e vinculativa para toda a 
Administração Pública. 
Pretende-se, assim, terminar com a prática 
instituída, de o parecer daquela comissão 
corresponder a um somatório de pareceres, 
competindo agora a uma única entidade 
elaborar o parecer que vincula toda 
Administração sobre a proposta de plano. Ou 
seja, ainda que cada entidade tenha as suas 
atribuições, as quais devem ser desempenhadas 
naquela sede, o parecer é um. Por outro lado, é 
dada a possibilidade às entidades que 
constituem aquela comissão de declarar, 
expressamente, não existir fundamento para a 
sua representação na comissão consultiva. 
Foi também eliminado o parecer exigido após a 
fase de discussão pública, assumindo o 
município a inteira responsabilidade de elaborar 
a versão final da proposta de plano para 
aprovação. Significa que, após a ponderação dos 
resultados da discussão pública e da elaboração 
do relatório, a câmara municipal apresenta a 
proposta à assembleia municipal, para 
aprovação. 

 
Alteração por adaptação 
A reformulação da alteração por adaptação, veio 
simplificar o procedimento de dinâmica dos 
instrumentos de gestão territorial.  
Nos termos do artigo 121.º do NRJIGT, sempre 
que a alteração decorra da entrada em vigor de 
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leis ou regulamentos ou de outros programas e 
planos territoriais com que devam ser 
compatíveis ou conformes, deve ser adotado o 
procedimento de alteração por adaptação. 
Não estando em causa uma decisão autónoma 
de planeamento, mas o cumprimento de uma 
imposição legal, esta alteração depende de mera 
declaração da entidade responsável pela 
elaboração do plano, a qual deve ser emitida, no 
prazo de 60 dias, através da alteração dos 
elementos que integram ou acompanham o 
instrumento de gestão territorial a alterar, na 
parte ou partes relevantes. 
Reduziu-se, deste modo, o prazo e simplificou-se 
a forma.  
A declaração é transmitida à comissão de 
coordenação e desenvolvimento regional 
territorialmente competente e remetida para 
publicação e depósito. 

 
Correções materiais 
O procedimento das correções materiais e 
retificações foi também alterado. O artigo 122.º 
do NRJIGT deixa agora de fazer a distinção entre 
correções e retificações. 
As correções materiais passam a poder ser 
efetuadas a todo o tempo, por comunicação da 
entidade responsável pela elaboração dos 
programas ou dos planos, e são publicadas na 
mesma série do Diário da República em que foi 
publicado o programa ou plano objeto de 
correção. 
Ainda no plano da dinâmica, destaca-se a 
possibilidade de serem adotadas normas 
provisórias, que definam de forma positiva o 
regime transitoriamente aplicável a uma 
determinada área do território. 
 
Medidas cautelares 
À semelhança das medidas preventivas, as 
normas provisórias têm natureza regulamentar e 
podem ser adotadas desde que, nos termos do 
artigo 135.º do NRJIGT, se verifiquem 
cumulativamente as seguintes situações: 
a) Existam opções de planeamento 

suficientemente densificadas e 
documentadas no âmbito do procedimento 
de elaboração, revisão ou alteração do plano 
territorial em causa; 

b) Necessidade de tais medidas para a 
salvaguarda de interesses públicos inerentes 
à elaboração, revisão ou alteração do plano 
em causa. 

A adoção de normas provisórias é precedida de 
pareceres das entidades que devam pronunciar-

se em função da matéria e de discussão pública, 
nos termos aplicáveis ao plano territorial 
intermunicipal ou municipal a que respeitam 
(cfr. artigo 138.º do NRJIGT). 
 
Criação da Comissão Nacional do Território 
A coordenação dos diferentes sectores do 
Estado foi também um dos grandes pilares que 
orientou a reforma do ordenamento do 
território. Foi, por isso, criada a Comissão 
Nacional do Território, constituída por 
representantes das entidades com competências 
específicas nas áreas do ordenamento do 
território, designadamente a Direção-Geral do 
Território, o Instituto da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade, I.P., a Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P., as CCDR e ainda a 
Associação Nacional de Municípios Portugueses.1 
A experiência da última década tem evidenciado 
como é importante que as decisões em matéria 
de planeamento se articulem e coordenem.  
Deste modo compete à CNT, designadamente, 
nos termos do artigo 184.º do NRJIGT: 
a) O acompanhamento da execução da política 

nacional do ordenamento do território, 
sustentada em indicadores qualitativos e 
quantitativos dos IGT, restrições de utilidade 
pública e servidões administrativas; 

b) Emitir pareceres e recomendações sobre 
questões relativas ao ordenamento do 
território, por sua iniciativa ou a solicitação 
do membro do Governo responsável pela 
área do ordenamento do território; 

c) Apresentar à Direção-Geral do Território 
propostas de elaboração de normas técnicas 
e procedimentos uniformes para todo o 
território nacional a aplicar pelos organismos 
com responsabilidades e competências em 
matéria de ordenamento do território; 

A Comissão Nacional do Território sucede nas 
atribuições da Comissão Nacional da Reserva 
Ecológica Nacional, bem como em todas as 
posições jurídicas assumidas por esta. 
O funcionamento da CNT é equivalente a um 
órgão colegial, sendo os seus pareceres 
vinculativos em matéria de elaboração, 
alteração ou revisão dos programas de âmbito 
nacional e regional.  
A CNT pode constituir uma oportunidade de 
alcançar vários objetivos há muito pretendidos: 
uma administração eficiente, forte envolvimento 
de todos os organismos, estreita articulação com 

                                                           
1 A informação relevante sobre a atividade da Comissão 
Nacional do Território encontra-se disponível em: 
http://cnt.dgterritorio.pt/. 
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os municípios, transparência e segurança para os 
cidadãos. 

 
Reforço das garantias dos particulares 
As garantias para os particulares são reforçadas 
com o NRJIGT, que clarifica os casos em que 
deve existir expropriação por sacrifício, quando a 
perequação não seja possível.  
Assim, passam a ser indemnizáveis:  
a) Os direitos preexistentes e juridicamente 

consolidados, através de título de execução 
da operação urbanística; 

b) As restrições ao aproveitamento urbanístico 
constante da certidão do plano de pormenor 
com efeitos registais, determinada pela sua 
alteração, revisão ou suspensão, durante o 
prazo de execução previsto no plano; 

c) As restrições das possibilidades objetivas de 
aproveitamento do solo, quando a alteração 
do plano ocorra no prazo de 3 anos. 

A nova disciplina do artigo 171.º do NRJIGT veio 
resolver, assim, o problema que era colocado 
pelo regime então em vigor, consagrando que 
independentemente do momento que ocorra 
devem ser indemnizadas as restrições 
resultantes das alterações, revisões ou 
suspensão dos planos que impliquem a 
revogação ou alteração de licenças, 
comunicações prévias ou informações prévias1. 
Esta questão é também salvaguardada nos 
mesmos termos, no artigo 48.º do regime 
jurídico da urbanização e edificação. 
Mais complexa se assume a configuração do 
direito de indemnização quando em causa estão 
restrições singulares de aproveitamento 
urbanístico não tituladas. A nossa jurisprudência 
é unânime em reconhecer que o “ius 
aedificandi” não integra o direito de propriedade 
e que, em matéria de urbanismo, os interesses 
de ordem pública prevalecem sobre as 
expectativas individuais2. 

                                                           
1 De notar que em qualquer caso “[a] compensação ou 
indemnização (…) é prevista, obrigatoriamente e de forma 
expressa, no plano territorial de âmbito intermunicipal ou 
municipal que fundamenta a imposição de sacrifício, 
nomeadamente através de definição de mecanismos de 
perequação deles resultante”. Cfr. Isabel Moraes Cardoso, 
“Restrições ao direito de propriedade e demais direitos 
relativos ao solo e indemnização”, in Cláudio Monteiro, 
Jaime Valle, João Miranda (Ed.) (2016), O Novo Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, Coimbra: 
Almedina, pág. 117 e ss. 
2 O direito de propriedade não é absoluto, devendo ser 
enquadrado e condicionado em nome da função social do 
solo e do interesse público. Cfr. a título de exemplo o 
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 10 de 

Assim, a atribuição de um direito de 
indemnização pelas restrições objetivas ao 
aproveitamento do solo não tituladas tem o seu 
fundamento no princípio da tutela da confiança, 
de quem confiou na estabilidade da norma de 
planeamento e fez investimentos com base 
nessa norma (equivalente ao prejuízo) – limitada 
temporalmente.  
Daí que se estabeleça no n.º 4 do artigo 171.º 
que: “de acordo com o princípio da proteção da 
confiança, são, ainda, indemnizáveis as 
restrições singulares às possibilidades objetivas 
de aproveitamento do solo impostas aos 
proprietários, resultantes da alteração, revisão 
ou suspensão de planos territoriais, que 
comportem um encargo ou um dano anormal, 
desde que ocorram no decurso do período de 
três anos a contar da data da sua entrada em 
vigor”. 
Terminando com as querelas doutrinais e 
jurisprudenciais sobre esta matéria, o legislador 
veio estabelecer concretamente que é 
necessário que exista um encargo ou dano 
anormal, estabelecendo a equiparação destes 
casos ao previsto no artigo 16.º regime de 
responsabilidade civil de extracontratual do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
dezembro. 
De notar, todavia, que em qualquer caso, estão 
excluídas as restrições determinadas pelas 
características físicas e naturais, existência de 
riscos para as pessoas e bens; ou falta de 
vocação do solo para o processo de urbanização 
e edificação. 
 
Avaliação 
A par da implementação de um sistema de 
ordenamento do território mais ágil e flexível, foi 
também definida uma avaliação permanente dos 
planos e que pode fundamentar ulteriores 
propostas de alteração, nomeadamente com 
vista a assegurar a concretização dos fins do 
respetivo plano, corrigir distorções de oferta no 
mercado imobiliário, entre outras matérias.  
Verdadeiramente importante para o processo de 
planeamento é a compreensão das dinâmicas 
territoriais e ao aperfeiçoamento da política de 
gestão territorial, pelo que a monitorização e 
avaliação de execução dos programas e planos 
deve assumir um papel central na reforma do 
ordenamento do território. 

                                                                                         
outubro de 2002, proc. nº 0912/02, e o acórdão do Tribunal 
Central Administrativo Sul, de 26 de setembro de 2013, 
proc. nº 09663/13, ambos  disponíveis  in www.dgsi.pt.   
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Assim, o NRJIGT estabeleceu a obrigatoriedade 
dos programas e planos territoriais fixarem 
indicadores destinados a sustentar a avaliação e 
monitorização da execução, os quais fazem parte 
do conteúdo documental daqueles 
instrumentos: cfr. entre outros artigo 41.º, n.º 5. 
 
II.3. Licenciamento urbanístico 
A LBPPSOTU, que, como referido, deu início à 
reforma do ordenamento do território, veio 
consagrar que, a par do desenvolvimento dos 
mecanismos de execução dos planos territoriais 
e das formas de contratualização, constitui 
objetivo essencial da reforma melhorar a 
capacidade de resposta, a segurança e a 
previsibilidade dos processos de urbanização e 
edificação. Para o efeito, devem ser 
estabelecidas condições para a adoção de 
procedimentos de controlo prévio expeditos, 
sempre que as condições de realização da 
operação urbanística se encontrem 
suficientemente definidas, e a par da 
desmaterialização dos procedimentos, devem 
ser reforçados os mecanismos de 
responsabilização e de controlo sucessivo.  
É, assim, que o artigo 58.º daquela lei consagra 
que “[…] o controlo administrativo das 
operações urbanísticas destina-se a assegurar a 
conformidade das operações urbanísticas com as 
disposições legais e regulamentares aplicáveis e 
a prevenir os perigos ou danos que da sua 
realização possam resultar para a saúde pública 
e segurança de pessoas e bens, bem como a 
garantir uma efetiva responsabilização dos 
técnicos legalmente qualificados e dos 
particulares responsáveis pelos eventuais 
prejuízos causados por tais operações […]” e que 
“[…] a realização de operações urbanísticas 
depende, em regra, de controlo prévio vinculado 
à salvaguarda dos interesses públicos em 
presença e à definição estável e inequívoca da 
situação jurídica dos interessados”. 
No desenvolvimento desses princípios, a 
alteração ao regime jurídico da urbanização e 
edificação (RJUE) – plasmado no Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9 de setembro - apresenta um 
conjunto de novidades tendentes à simplificação 
dos procedimentos. 

 
Relevância da figura da comunicação prévia 
A principal medida respeita, naturalmente, à 
redefinição do instrumento da comunicação 
prévia, que o novo RJUE também denomina de 
“comunicação prévia com prazo”. 
A figura da comunicação prévia que até agora 
vigorou, embora aparentemente correspondesse 

a um procedimento mais simples e célere, era, 
em muito, semelhante ao procedimento de 
licenciamento, nomeadamente ao exigir as 
consultas de entidades externas aos municípios, 
ao obrigar à apresentação, com o pedido, de 
todos os projetos (de arquitetura e de 
especialidades) e ao envolver uma análise e 
verificação de mérito por parte dos municípios (a 
não rejeição equivalia a uma admissão). 
Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 136/2014, consagra-se uma efetiva 
comunicação prévia, assente no princípio de 
que, estando suficientemente definidas as 
condições da realização de determinadas 
operações urbanísticas, a apreciação substantiva 
pelo município não se justifica. 
Assim sucede, nomeadamente no caso de “obras 
de construção, de alteração ou de ampliação em 
área abrangida por operação de loteamento ou 
plano de pormenor” ou de “operações 
urbanísticas precedidas de informação prévia 
favorável”. 
Nesses casos, estando a comunicação prévia 
corretamente instruída, o controlo prévio 
assume uma natureza meramente formal, sendo 
dispensada a prática de atos permissivos, 
podendo os interessados, logo após o 
pagamento das taxas, dar início à execução da 
operação. 
Com esta configuração da comunicação prévia 
aposta-se num sistema assente numa relação de 
confiança entre a Administração e os cidadãos. 
Assim, sempre que se encontrem 
suficientemente definidas as regras de ocupação 
do solo, a realização das operações urbanísticas 
deixa de estar dependente de decisão favorável 
prévia por parte do município, reforçando-se o 
controlo sucessivo e a responsabilidade dos 
técnicos autores do projeto e dos demais 
intervenientes nas operações urbanísticas. Não 
obstante, nessas situações, os particulares têm a 
possibilidade de optar pelo licenciamento, 
escolhendo o procedimento que melhor se 
adeque à operação urbanística a promover. 
Por fim, cumprirá salientar que o Decreto-Lei n.º 
136/2014 procedeu à revisão do conceito de 
“reconstrução”, passando esta a considerar-se 
como “as obras de construção subsequentes à 
demolição, total ou parcial, de uma edificação 
existente, das quais resulte a reconstituição da 
estrutura das fachadas”, ou seja, as obras de 
reabilitação e regeneração urbana que não 
oferecem alterações da imagem urbana e do 
espaço público. 
Fica, assim, mais claro o regime de controlo a 
que estão sujeitas estas operações, 
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incentivando-se, por essa via, a reabilitação e a 
regeneração como fatores de revitalização 
económica, social e cultural e de reforço da 
coesão territorial. 
Consequentemente, as intervenções de 
reabilitação que não alterem a estrutura das 
fachadas, nem constituam uma sobrecarga 
urbana, devem estar apenas dependentes de 
comunicação prévia. 
Desta forma, privilegiam-se as obras de 
reabilitação urbana, que não ofereçam 
alterações da imagem urbana, do espaço público 
e consequentemente à cidade, o conceito de 
reconstrução é reajustado às obras de 
construção subsequentes à demolição, total ou 
parcial, de uma edificação existente, das quais 
resulte a reconstituição do volume original e da 
estrutura das fachadas. 

 
Outras inovações  
No domínio do licenciamento, embora pontuais, 
as alterações introduzidas constituem 
importantes fatores de simplificação, sendo de 
salientar a redução dos prazos das consultas 
externas para metade, fixando-se, como regra, o 
prazo único de 20 dias para as consultas 
externas. 
Ainda, a limitação do âmbito de apreciação do 
município aos impactos urbanísticos da 
operação, pela exclusão, em determinadas 
circunstâncias, da apreciação dos aspetos 
interiores das edificações, passando as 
declarações de responsabilidade dos autores dos 
projetos de arquitetura (no que respeita aos 
aspetos interiores das edificações), bem como 
dos autores dos projetos das especialidades, a 
ser garantia bastante do cumprimento das 
normas legais e regulamentares aplicáveis. 
Concentra-se, assim, a atividade dos municípios 
na apreciação dos aspetos relativos à defesa dos 
interesses públicos refletidos nos planos de 
ordenamento e na fiscalização sucessiva. 
Outra novidade é a que respeita à consagração 
da participação do interessado nas conferências 
decisórias quando existam pareceres negativos 
das entidades consultadas. Esta é, sem dúvida, 
uma medida inovadora, que permite conferir 
uma maior transparência ao processo de 
licenciamento e que em muito contribui para a 
aproximação entre os cidadãos e a 
Administração. 
Como contrapeso dessas medidas de 
simplificação, em particular no que se refere à 
nova configuração da comunicação prévia, o 
novo art.º 100.º-A vem proceder à clarificação e 
reforço da responsabilização dos intervenientes 

nas operações urbanísticas, indicando, de modo 
expresso e em função das diferentes situações, 
os diversos responsáveis, nomeadamente nos 
casos de violação de deveres inerentes ao 
exercício de uma determinada atividade ou das 
condições da licença, comunicação prévia ou 
autorização, ou da realização de operações 
urbanísticas sem o necessário controlo prévio. 
 
IV. Reabilitação urbana 
Regime Excecional para a Reabilitação Urbana 
(RERU) 
Promover a revitalização das cidades, tanto do 
ponto de vista do crescimento de serviços e do 
comércio local, como do setor imobiliário, 
assumiu-se como uma medida essencial para 
democratizar o acesso à habitação e ao 
desenvolvimento das atividades económicas nos 
centros urbanos, devolvendo-os à classe média, 
às famílias e às populações mais jovens. 
Assim, a par com a simplificação no processo de 
licenciamento urbanístico, e em complemento à 
reforma dos IGT e de forma a garantir a sua 
aplicabilidade, o Conselho de Ministros aprovou 
o Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril, 
estabelecendo um Regime Excecional para a 
Reabilitação Urbana (RERU) que vigora por um 
período de sete anos.  
Num diploma proposto por uma comissão 
redatora composta por representantes de 
entidades relevantes na matéria, entre as quais 
o Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P. 
(InCI, I.P.), o Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil, I.P. (LNEC, I.P.), o Instituto da Habitação e 
da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU, I.P.) e as 
sociedades de reabilitação urbana de “Lisboa 
Ocidental” e “Porto Vivo”, estabeleceram-se, 
deste modo, a «Exigências Técnicas Mínimas 
para a Reabilitação de Edifícios Antigos», que 
permitissem adequar à realidade da reabilitação 
urbana as regras até agora em vigor.1 
Direcionado para a reabilitação do património 
edificado, prevê-se a dispensa da observância de 
algumas disposições técnicas que com aquela se 
demonstram incompatíveis.  
Na nova reabilitação, os edifícios concluídos há 
mais de 30 anos, ou em áreas de reabilitação 
urbana (ARU), encontram-se agora dispensados, 
entre outros, aspetos relacionados com áreas 
mínimas de habitação, altura do pé-direito, 

                                                           
1 Estas mesmas entidades promoveram ainda a publicação 
de um Guia Prático do Regime Excecional de Reabilitação 
Urbana, disponível na página internet do IHRU em: 
http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/p
ortal/pt/portal/reabilitacao/RERU/RERU_0_Indice.pdf. 
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instalação de ascensores – exigências nem 
sempre compatíveis com o estado e a 
envolvente das edificações a reabilitar. Em 
simultâneo, reforçou-se a salvaguarda da 
estrutura do edificado, garantindo-se a 
segurança de pessoas e bens e as condições de 
habitabilidade do edificado. 
Em apreço estão exigências técnicas previstas 
nas disposições do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas (RGEU), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 38.382, de 7 de agosto de 1951, 
bem como em matéria de eficiência energética, 
infraestruturas de telecomunicações em 
edifícios ou acessibilidades, para a requalificação 
do edificado já existente 
O regime excecional vem assim identificar, com 
força de lei, as normas técnicas que não podem 
ser exigíveis às obras de reabilitação urbana, 
garantindo que existe um regime igual para todo 
o país e que é interpretado da mesma forma 
pelos diferentes municípios, através do qual 
todos os particulares que pretendam reabilitar 
edifícios são tratados de maneira igual em todo 
o território. 
Após um momento em que, não apenas o País, 
mas também os agentes económicos, 
enfrentaram fortes restrições em termos de 
financiamento, o RERU apresentou-se como um 
dos instrumentos legislativos mais 
determinantes para uma nova aposta no sector 
imobiliário, de forma estruturada e sustentável, 
abrindo as portas à reabilitação urbana e à 
democratização do acesso aos centros urbanos. 
 
O Instrumento Financeiro para a Reabilitação e 
Revitalização Urbanas (IFRRU 2020) 
Conscientes que as alterações ao nível legislativo 
não bastam, a reforma do ordenamento do 
território foi acompanhada pela definição de 
fontes de financiamento capazes de atrair 
investimento no desenvolvimento urbano 
sustentável e, assim, revitalizar as cidades. 
Foi, assim, desenvolvido, no âmbito do Acordo 
de Parceria Portugal 2020, um instrumento 
financeiro (o IFRRU 2020) de apoio à reabilitação 
física do edificado destinado a habitação, 
comércio ou serviços, bem como do espaço 
público envolvente. Ainda, e uma vez que a 
melhoria da habitabilidade e a redução da fatura 
energética é, também, um objetivo prioritário, 
estando previstos apoios para ações que visem 
aumentar a eficiência energética e a utilização 
de energias renováveis para autoconsumo na 
habitação particular.  
Aliando as verbas provenientes dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento a outras 

verbas concedidas, designadamente, pelo Banco 
Europeu de Investimento, estes fundos serão 
disponibilizados aos intermediários financeiros, 
de forma a assegurar a alavancagem dos apoios 
concedidos. 
Uma vez que se trata de um instrumento 
financeiro de apoio à revitalização das cidades, 
compete exclusivamente aos municípios definir, 
no seu planeamento, quais os territórios e 
prioridades de investimento sobre os quais 
devem incidir esses apoios. Este processo de 
definição é realizado através dos Planos de 
Desenvolvimento Urbano Sustentável (PEDU) e 
Planos de Ação de Reabilitação Urbana (PARU) 
ou instrumentos equivalentes, no caso das 
Regiões Autónomas, no âmbito dos quais os 
municípios têm oportunidade de identificar, para 
os investidores privados, os territórios 
prioritários. 
 
Gestão de Informação 
Transversalmente a todas a ações envolvidas na 
reforma do ordenamento do território houve 
uma aposta clara na gestão de informação, pois 
apenas com acesso a esta é possível planear, 
executar e monitorizar. Assim, nas várias 
dimensões da reforma foram sempre 
desenvolvidas ações, quer por via legislativa 
quer através da administração, visando 
promover a recolha, integração e 
disponibilização de informação numa estratégia 
de dados públicos abertos. 
Neste sentido, a aposta numa política de dados 
abertos, iniciada através da plataforma iGEO que 
lançamos (http://www.igeo.pt) que disponibiliza 
dados de referência de informação geográfica, 
gerada e gerida pela administração, nas áreas do 
ordenamento do território, ambiente, 
património arquitetónico e conservação da 
natureza, passível de ser alargado a outras áreas 
e entidades, públicas e privadas. 
Efetivamente os dados e o conhecimento gerado 
e gerido pela Administração têm forçosamente 
de ser disponibilizados, não apenas às demais 
entidades públicas, numa lógica de 
interoperabilidade, mas também – e 
principalmente – à academia, às empresas e aos 
cidadãos, garantindo que o conhecimento 
produzido possa criar mais emprego e inúmeras 
oportunidades de negócio.    
Mas importa ir mais longe e adotar uma política 
generalizada de dados públicos abertos, hoje no 
panorama internacional motores de maior 
transparência, ganhos de eficiência, cidadania 
mais participada e promotores de 
desenvolvimento económico. 
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III. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 
A reforma levada a cabo veio modificar o 
modelo de planeamento e lançar os alicerces 
fundamentais para a construção de novos 
programas e planos, mais próximos dos cidadãos 
e dos agentes económicos e mais respeitadores 
do meio ambiente. 
Uma reforma desta amplitude exige uma 
consciencialização progressiva que não se 
alcança apenas por medidas legislativas. 
Importa, agora, deixar sedimentar o modelo de 
gestão integrado e, no tempo, melhor aproveitar 
as suas dinâmicas únicas. 
Nesse sentido, eliminado o solo urbanizável e 
reduzidos os custos de contexto das obras de 
reabilitação, importa agora acompanhar o 
trabalho dos municípios na implementação de 
medidas de planeamento voltadas para a 
revitalização dos seus centros urbanos e para a 
garantia do uso eficiente dos recursos. 
Mas a reforma não se esgota nas tarefas já 
desenvolvidas, antes sendo um desígnio a 
perseguir de modo constante. Todos os atores 
presentes no território partilham, sem dúvida 
alguma, o desejo de um Pais mais competitivo, 
apostado na economia verde, com aptidão para 
gerar produtos e serviços inovadores, onde o 
planeamento territorial seja a chave para um 
efetivo desenvolvimento sustentável, capaz de 
resistir às dificuldades dos diferentes ciclos 
económicos e de promover um crescimento 
baseado na valorização daqueles que são os 
pilares fundamentais do nosso país: o capital 
humano e o capital natural. 
A administração central, agora liberta das 
matérias de natureza urbanística, ganha novo 
fôlego para as matérias que são da sua 
competência: a regulação, a monitorização e a 
fiscalização. Neste contexto assume particular 
importância a alteração do Programa Nacional 
de Política de Ordenamento do Território 
(PNPOT) aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de 
setembro, que define o modelo territorial que 
traduz espacialmente as orientações estratégicas 
em matéria de sistema urbano e acessibilidades 
e estabelece os objetivos estratégicos para 
Portugal. Em consequência terão também de ser 
revistos ou elaborados os Programas Regionais 
de Ordenamento do Território. 
A administração deverá assim, focar-se nas 
grandes propostas de desenvolvimento 
territorial, capacitando as regiões e os concelhos 
a um desenvolvimento estratégico consolidado, 
assumindo claramente o planeamento territorial 
como a base para o crescimento económico 
sustentável. Não menos importante, importa 

concretizar aquele que, a par do NRJIT e do 
RJUE, constitui um dos pilares fundamentais da 
reforma: o novo regime jurídico do cadastro 
predial. Através da integração, em um único 
sistema, do cadastro predial, do cadastro 
geométrico da propriedade rústica e da 
informação de natureza cadastral, pretende-se 
com este novo regime alcançar dois objetivos 
primordiais: a) assegurar a identificação unívoca 
dos prédios, promovendo um maior rigor na 
informação sobre o imóvel e, 
consequentemente, maior segurança nos 
negócios jurídicos que sobre o mesmo incidam, 
bem como uma justa tributação, em especial dos 
prédios rústicos; b) incentivar o acesso 
generalizado à informação cadastral pela 
Administração Pública, pelos cidadãos e pelas 
empresas, designadamente por via eletrónica, 
garantindo a proteção dos dados pessoais 
envolvidos e o dever de sigilo. 
Por último, apenas o conhecimento rigoroso e 
atualizado do território permite uma gestão 
mais eficiente dos recursos. Neste contexto, 
importa fomentar uma nova cultura de gestão e 
partilha de informação, cujas sementes de 
reforma, numa verdadeira estratégia de dados 
públicos abertos, lançámos com a iniciativa 
iGEO. 
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LEGISLAÇÃO RELEVANTE 
Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril, estabelece um 

regime excecional e temporário a aplicar à 
reabilitação de edifícios ou de frações, cuja 
construção tenha sido concluída há pelo menos 30 

anos ou localizados em áreas de reabilitação 
urbana, sempre que estejam afetos ou se 
destinem a ser afetos total ou 
predominantemente ao uso habitacional. 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, procede 
à décima terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o 
regime jurídico da urbanização e edificação. 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, aprova a 
revisão do regime jurídico dos instrumentos de 
gestão territorial. 

Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, aprova as bases 
gerais da política pública de solos, de 
ordenamento do território e de urbanismo. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2015, 
aprova a Estratégia Nacional para a Habitação 
para o período de 2015-2031. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2015, de 
16 de julho, aprova a estratégia Cidades 
Sustentáveis 2020. 

 


