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II Congresso da ANMP 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E REVISÃO DOS PDM 

Discurso na Sessão de Abertura do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional 

Covilhã, 25 de Outubro de 2006 

 

 

 

Senhor Secretário de Estado do Ordenamento do Território e Cidades 

Senhor Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

Senhor Presidente da Câmara Municipal da Covilhã 

 

 

Há já mais de oito anos, em 11 de Agosto de 1998, foi publicada a Lei de Bases da 
Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo e, posteriormente, o Decreto-Lei 
N.º 380/99 de 22 de Setembro. 

Pela primeira vez, 22 anos depois da instauração do poder local democrático, o país 
passou a dispor de um sistema de gestão territorial coerente, estruturado e abrangente, 
que permite, em cada um dos âmbitos em que se exerce a acção da Administração 
pública, estabelecer orientações estratégicas, programar actuações e definir com 
coerência a disciplina de uso, ocupação e transformação do território. 

Não podemos deixar de considerar surpreendente que mais de oito anos depois, o 
sistema então estabelecido ainda não tenha sido concretizado. Com efeito, coube a 
este Governo reconduzir o processo de elaboração do Programa Nacional da Política 
de Ordenamento do Território a bom porto, assim como coube a este Governo lançar 
quatro e concluir o quinto dos Planos Regionais de Ordenamento do Território que a 
Lei exige. 

É surpreendente, também, que tenha cabido a este Governo legislar sobre medidas e 
acções compatíveis com a REN, iniciativa de enorme importância para mitigar e dar 
alguma razoabilidade àquele instrumento de natureza fortemente proibitiva, mais de 
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vinte anos depois da própria legislação que cria a REN prever a definição dessas 
medidas e acções compatíveis. Sabemos que há ainda muito a fazer sobre esta 
matéria o que, aliás, faz parte da nossa agenda para 2007. 

Sabemos bem que toda a legislação que emana do DL 380/99 está sujeita a fortes 
críticas e que se impõe a sua revisão profunda e sistémica, que aliás está a ser feita, 
como o Senhor Secretário de Estado terá oportunidade de explicar mais 
pormenorizadamente. O que nunca chegamos a saber é se as críticas feitas resultam 
da legislação em si mesma ou da forma muito incompleta e, por vezes, incongruente 
com que é aplicada. 

Se não fizermos esta destrinça, arriscamo-nos a “deitar fora a criança com a água do 
banho” e a recomeçar sempre da estaca zero sem chegar a ter nenhum sistema 
minimamente estruturado e sem chegar a ter a oportunidade de reorientar e 
acrescentar valor a um qualquer sistema. Quem observa o que se passa noutros 
países constata bem depressa que esta atitude constitui um obstáculo importante ao 
nosso desenvolvimento. 

 

Seguramente, muito tem de ser revisto no regime actual, mas muitas das suas traves 
mestras são válidas, inovadoras e com um elevado potencial de aperfeiçoamento no 
sentido de as tornar mais céleres sem perda de eficácia na protecção dos valores que 
visam proteger. 

Como não podia deixar de ser, de acordo com o princípio da subsidiariedade, os 
municípios têm já um papel muito importante no sistema de gestão territorial que se 
impõe aprofundar com base no princípio da responsabilidade. Cabe-lhes, no quadro 
dos princípios e objectivos da política nacional de ordenamento do território, 
estabelecer e fazer aplicar o regime de uso, ocupação e transformação do solo. 
Fazem-no através da elaboração, aprovação e execução dos instrumentos de gestão 
territorial mais poderosos, os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT). 

A Lei de Bases aponta claramente a necessidade da boa gestão das interdependências 
entre os diferentes âmbitos da administração pública, central, regional e local. Assim 
como afirma, de forma inequívoca, o dever de coordenação interna e externa entre os 
programas, planos, projectos e acções sectoriais com incidência territorial da iniciativa 
da administração, nos seus diversos âmbitos. 
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Dito de outro modo, sem perder de vista que existe um interesse nacional em matéria 
de ordenamento do território e de urbanismo, que cabe ao Governo explicitar através 
dos instrumentos de gestão territorial que lhe compete mandar elaborar e aprovar, a Lei 
de Bases não estabelece um sistema hierárquico para a sua prossecução, antes 
remete para a concertação e coordenação das actuações entre âmbitos da 
Administração, no respeito pelas relações de conformidade entre os Instrumentos de 
Gestão do Território. 

O PNPOT, actualmente em discussão pública e que o Governo enviará à Assembleia 
da República até final de 2006, é um exemplo da aplicação do princípio da 
coordenação entre políticas sectoriais com incidência territorial da Administração 
Central do Estado. Com efeito, a proposta de PNPOT traduz o compromisso do 
conjunto do Governo e representa um esforço notável de articulação horizontal das 
políticas com incidência territorial, com uma extensão e uma profundidade que nunca 
antes teve lugar na nossa prática do ordenamento do território. 

A ANMP participou activamente na Comissão Consultiva que acompanhou a 
elaboração da proposta técnica do PNPOT e também nos fez chegar as suas 
observações e sugestões durante o período de discussão pública. Aproveito para, mais 
uma vez, exprimir o meu reconhecimento por essas significativas contribuições que se 
revestiram de grande importância para o aperfeiçoamento da proposta de PNPOT que 
a Assembleia da República irá receber dentro de pouco tempo. 

 

Como já referi, a experiência de cerca de oito anos de aplicação do actual sistema de 
gestão territorial revela-nos, como é natural, várias insuficiências e muitos aspectos, 
nomeadamente de âmbito processual, que é desejável corrigir ou melhorar. Assim, o 
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 
promoveu, logo no início do actual ciclo governativo, um diagnóstico dessas 
insuficiências e preparou um corpo estruturado de medidas, legislativas e outras. 

O resultado desse diagnóstico está corporizado num Programa de Simplificação e 
Eficiência do Sistema de Planos, cujas medidas integram, em grande parte, o 
SIMPLEX. Estamos simultaneamente empenhados em simplificar procedimentos e em 
aumentar a eficiência do sistema. As medidas legislativas desse Plano, dirigidas ao 
aperfeiçoamento do DL 380/99 e portarias regulamentares, serão adoptadas em dois 
momentos. O primeiro ainda neste último trimestre de 2006 e o segundo em meados 
de 2007. 
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Encontram-se neste momento para apreciação pelo Governo uma proposta de portaria, 
que irá melhorar substantivamente a forma de constituição, organização e 
funcionamento das Comissões Mistas de Coordenação (CMC) dos PDM, e uma 
primeira proposta de alteração ao DL 380/99. 

Com a primeira iniciativa pretende-se simplificar e reduzir os tempos de designação 
dos representantes da Administração central nas CMC dos PDM. Pretende-se também 
melhorar a eficiência deste órgão de acompanhamento e concertação, 
responsabilizando os representantes das entidades da Administração directa e 
indirecta do Estado e orientando-os para formas de actuação que concorram para 
melhor coordenação externa e melhor cooperação institucional. 

A alteração do DL 380/99 visa alcançar a simplificação e agilização dos procedimentos 
de elaboração, alteração e revisão dos PMOT nas fases de acompanhamento e de 
concertação, eliminando trâmites procedimentais e diminuindo prazos que não se 
mostram justificados à luz dos interesses públicos ou privados e da dinâmica dos 
processos económicos, sociais e ambientais de desenvolvimento territorial. É preciso 
contrariar uma abordagem excessivamente proibicionista e promover uma visão dos 
planos de ordenamento do território como um instrumento ao serviço do 
desenvolvimento, assegurando a qualidade, a coerência e a sustentabilidade desse 
mesmo desenvolvimento. 

Até meados de 2007 vamos continuar a aperfeiçoar o regime de elaboração, alteração 
e revisão dos PMOT, simplificando procedimentos de consulta, reduzindo prazos 
administrativos, melhorando as formas de concertação e participação dos interessados, 
reforçando a programação, a contractualização e a negociação urbanística, e 
adequando melhor as finalidades de cada figura de plano e os critérios de classificação 
e qualificação do solo às necessidades actuais da gestão territorial. 

Neste processo, pretende-se conferir ao PDM um lugar central no sistema de gestão 
territorial. Será através da consulta do PDM do seu município que os cidadãos e as 
empresas deverão encontrar todas as disposições e orientações necessárias para a 
determinação das condições de transformação do solo, incluindo as que tenham sido 
estabelecidas através de IGT de âmbito supra-municipal. 

A realização deste II Congresso e a escolha do tema em análise evidenciam o 
envolvimento da ANMP nas questões do desenvolvimento territorial. O Governo, e o 
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nosso ministério em particular, não deixarão de ouvir e debater com a ANMP as 
propostas legislativas que irão ser desenvolvidas.  

 

As iniciativas em curso não se limitam, contudo, às medidas legislativas. Abrangem 
também um conjunto de outras medidas, especificamente dirigidas à capacitação da 
própria Administração e à modernização dos seus meios e formas de actuação. Estas 
iniciativas integram-se, naturalmente, no objectivo mais vasto da reforma da 
Administração do Estado. 

No âmbito dos serviços tutelados pelo MAOTDR gostaria de referir alguns aspectos 
mais relevantes. 

Na DGOTDU, está em desenvolvimento o Sistema Nacional de Informação Territorial 
(SNIT). Este sistema de informação, aliás previsto na Lei de Bases desde 1998, 
constituirá uma peça essencial para que possamos ter uma prática de gestão territorial 
mais fundamentada e mais eficiente. 

Além de informação de base que retrate a nossa realidade territorial, o SNIT irá 
permitir, através do Portal do Ordenamento do Território e do Urbanismo que lhe estará 
associado, o acesso a informação sobre os procedimentos de gestão territorial e a 
consulta dos IGT em vigor por todos os interessados. 

Mais informação sobre o território e os procedimentos de gestão territorial significará 
mais transparência e maior possibilidade de participação de todos. Logo, melhor 
ponderação e compatibilização dos interesses que se exprimem no território e portanto 
melhor governância. 

O acesso mais célere à informação territorial permitirá mais eficácia na acção da 
Administração e possibilidades acrescidas de conjugação e coordenação entre 
sectores e âmbitos da Administração, e desta com os cidadãos, com as empresas e 
outras organizações. Logo, será um factor de progresso do país. 

 

Julgo também muito relevante para a gestão do território a iniciativa em curso no 
âmbito de outro organismo do MAOTDR, o Instituto Geográfico Português. Trata-se do 
projecto Sinergic, coordenado pelo MAOTDR e em que estão envolvidos diversos 
ministérios, que tem por objectivo dotar finalmente o País de um sistema de cadastro 
moderno, georeferenciado e de fácil consulta. 
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Um sistema deste tipo é essencial para as mais diversas actividades da administração 
central e municipal e seria indesculpável não aproveitar a janela de oportunidade de 
suprirmos uma lacuna que noutros países europeus está colmatada há muitos anos. 

 

Um terceira iniciativa que me parece oportuno referir, consiste na criação do 
Observatório do Ordenamento do Território e do Urbanismo cuja entrada em 
funcionamento se prevê venha a ocorrer no início de 2007. Este órgão nacional de 
acompanhamento e avaliação da política de ordenamento do território e de urbanismo, 
previsto desde 1998, é um elemento de grande importância no sistema de gestão 
territorial. O observatório vai ser criado junto da DGOTDU, de forma a evitar a 
sobreposição desnecessária de estruturas. 

Com a sua criação dá-se um sinal claro do compromisso do Governo no 
acompanhamento e avaliação regular da gestão territorial que fazemos. O 
acompanhamento e a avaliação da aplicação do PNPOT e a preparação, cada 2 anos, 
do Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT) serão tarefas deste 
órgão, cujo funcionamento em rede, com os Governos das Regiões Autónomas, as 
CCDR e as autarquias, é condição da sua eficácia. 

Deixo o convite e o incentivo às autarquias locais, para que aperfeiçoem os seus 
sistemas de informação de base territorial local, com vista à futura articulação com o 
SNIT e com o Observatório.  

 

Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores 

Antes de concluir, gostaria de fazer ainda uma breve reflexão sobre a importância e a 
oportunidade dos diversos exercícios de planeamento territorial que estão em curso 
neste momento, nomeadamente os vários Planos Regionais de Ordenamento do 
Território e o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. 

A elaboração dos PROT e do PNPOT no momento em que estamos também a 
preparar o Quadro de Referência Estratégica Nacional 2007-20013, constitui uma 
oportunidade única para dotarmos o País com uma disciplina comum e estratégias 
articuladas e convergentes de desenvolvimento e valorização territorial, criando, pela 
primeira vez, um quadro referência coerente para a gestão municipal, sem prejuízo, 
naturalmente, do respeito pelas especificidades das regiões e das diferentes soluções 
e abordagens que daí decorrem, 
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Os municípios que integram as Comissões Mistas de Coordenação dos PROT 
constituem, seguramente, o mais significativo grupo de entidades nelas representado. 
A participação activa dos municípios nesse processo, que, como espero que façam a 
justiça de reconhecer, está a merecer do nosso ministério atenção muito particular, 
deverá contribuir decisivamente para que a revisão dos PDM possa atingir plenamente 
os resultados esperados e exigidos pelas actuais dinâmicas territoriais. 

 

Em suma, o conjunto vasto e articulado de iniciativas que referi, e outras que o Senhor 
SEOTC não deixará de referir e aprofundar na sua intervenção neste Congresso, 
coloca-nos perante um quadro complexo e uma exigência acrescida de empenhamento 
e coordenação das acções. 

Estamos a fazê-lo com determinação e entusiasmo, embora cientes das dificuldades e 
dos riscos que resultam de se estar a intervir simultaneamente em várias e 
diversificadas frentes. Mas fazemo-lo também com a convicção clara de que essa 
simultaneidade constituiu igualmente uma oportunidade. 

De facto, trata-se de uma oportunidade única que deverá permitir que num futuro 
próximo possamos ter um sistema de gestão territorial mais coordenado e coerente, e 
uma prática mais operacional, mais expedita, mais eficaz e mais ligada à efectiva 
resolução dos problemas do dia a dia da gestão do território. 

Gestão do Território que se pretende mais próxima dos cidadãos, das empresas e das 
organizações da sociedade civil, e que nos proporcione um país mais competitivo e 
mais coeso, porque sabe proteger e valorizar os seus recursos territoriais e, dessa 
forma, criar oportunidades de desenvolvimento e assegurar uma melhor qualidade de 
vida às populações. 

 

Ninguém melhor do que os eleitos locais pode assumir estes valores. Também por 
isso, a sua participação neste processo é indispensável. 

 

Covilhã, 25 de Outubro de 2006 

Francisco Nunes Correia 


