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“Os Planos de Ordenamento do Território, na forma como têm vindo a ser elaborados, subvertem o que 
se encontra legal e tradicionalmente estatuído em relação ao direito de propriedade.” 
 
1. Na nossa ordem jurídica coexistem dois conceitos de propriedade: o da Constituição e Código Civil e o da 
legislação urbanística. 
 
A nossa constituição consagra no Art.º 62, n.º 1, a garantia da propriedade privada, ao estabelecer que “a todos é 
garantido o direito à propriedade privada e à sua transmissão em vida ou por morte, nos termos da Constituição.” 
 
O direito de propriedade privada está, assim, constitucionalmente consagrado como um direito fundamental de 
natureza análoga a outros direitos, liberdades e garantias. 
 
Também o nosso Código Civil (artigo 1305º) define a propriedade como sendo o poder que o proprietário tem de 
gozar “… de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das coisas que lhe 
pertencem, dentro dos limites da lei e com observância das restrições por elas impostas”. 
 
Patente nestas definições está a característica da plenitude segundo a qual o direito de propriedade tenderia a 
abranger todos os poderes que podem co-existir sobre uma coisa.  
 
 
2. Os planos territoriais dotados de eficácia plurisubjectiva revestem um especial significado para a 
caracterização do actual direito de propriedade do solo, ou seja, para os tipos de utilização de um terreno, 
designadamente para fins de construção, que, desta forma, deixaram muitas vezes de estar apenas dependentes 
da sua qualidade natural e da sua localização territorial, bem como da vontade ou da liberdade dos proprietários, 
para passarem a ser definidos e limitados pelos diversos planos.  
 
É certo que, em alguns casos, o plano consagra para os terrenos um modo de utilização que está intimamente 
ligado à sua situação factual. Mas são muitos os casos em que os destinos ou modos de utilização dos terrenos 
são acidentais em relação às suas características e situação concreta e resultam de opções conscientes do(s) 
plano(s), com base em pontos de vista técnicos ligados à planificação (muitas vezes distanciados da realidade). 
 
Os PDM’S deviam ser os únicos planos onde se regulamentariam, de forma integrada e global, os usos do solo. 
Os demais instrumentos de planeamento poderiam dar contributos ou mesmo determinações de ordem politica, 
técnica e administrativa sobre a afectação dos solos, mas essas instruções só deveriam adquirir plena eficácia 
quando integradas e instituídas em sede de PDM. Assim, os espaços afectos ao uso agrícola protegido, tal como 
os espaços que contêm valores naturais a conservar, seriam demarcados e enquadrados em PDM 
independentemente de posteriores desenvolvimentos. 
 
Deveria ser considerada a instrumentalização de figuras especificas para a gestão fundiária de cada categoria de 
uso do solo, as quais deveriam ter um duplo carácter de orientação e de operacionalização da gestão territorial, 
informando as dinâmicas de intervenção planificadora e comprometendo-se em assegurar a sua implementação. 
Este conceito contrapõe-se ao de figuras como a Reserva Ecológica Nacional (REN) e a Reserva Agrícola 
Nacional (RAN), que, apresentando-se como condicionantes, são assumidas na prática como usos do solo, o 
que também não tem sentido. Deve, portanto, dar-se particular relevo à questão do sentido útil que emerge de 
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uma correcta classificação dos usos do solo, reservando-se a demarcação deste estatuto para os conteúdos da 
carta de afectação de usos do solo dos PDM’S. 
 
É também pertinente fazer uma análise retrospectiva e clarificadora sobre o que realmente são os regimes da RAN e da 
REN, não escamoteando o facto de serem utilizados para questionar e indeferir pretensões para a ocupação dos solos 
através da sua urbanização, e não propriamente para defender valores naturais ou apoiar a actividade agrícola. 
 
Simultaneamente, criaram-se comissões que, paralelamente às tradicionais instituições competentes em matéria de 
urbanismo passaram a ter voz na expansão das urbanizações. Como algumas destas comissões não têm formação 
específica em matéria de urbanismo, é natural que tendam a subordinar o planeamento urbanístico a uma política 
distorcida e redutora de defesa de solos e de valores alegadamente ecológicos. É um critério que subverte a sequência 
lógica das afectações de uso do solo e de certa forma contribui para descurar a questão central do controlo dos 
perímetros urbanos e legitimar uma dispersão desordenada das urbanizações a pretexto de não se encontrarem em solos 
RAN ou REN.  
 
Os diplomas RAN e REN (conjuntamente com outros planos) não devem substituir os planos municipais nem 
espartilhá-los, antes devem enunciar princípios e instrumentos a que um plano possa recorrer, em concreto, para 
regulamentar os usos do solo, atribuídos às diversas unidades territoriais nele configuradas. 
 
Os PDM’S adquirem uma função clarificadora no processo de afectação dos usos do solo na medida em que são o 
instrumento de planeamento onde devem constar as grandes opções nacionais e municipais quanto à ocupação do 
respectivo território, mas que se deparam com condicionantes avulsas que se formam noutros planos sem informação 
nem interpretação integrada, a ponto de reduzirem os PDM’S a uma justaposição de retalhos. 
 
3. A objectividade científica e técnica, a confiança e a transparência são requisitos fundamentais no processo de 
demarcação e afectação de usos do solo. 
 
Não podem, por isso, utilizar-se critérios avulsos com resultados absurdos como os que se observam na 
cartografia da RAN e da REN, onde, para além do carácter aberrante dos seu conceitos, terrenos idênticos e 
conexos, separados apenas por limites de propriedades ou administrativos entre concelhos vizinhos, têm 
classificações completamente díspares.  
 
Aliás, o diploma que desenvolve as bases da política do ordenamento do território e urbanismo, decreto lei n. 380/99, 
estabelece no nº1 do Artigo 20º que “ A articulação de estratégias de ordenamento territorial dos interesses públicos 
determinadas pela prossecução dos interesses públicos com expressão territorial impõe ao Estado e às autarquias locais o 
dever de coordenação das respectivas intervenções em matéria de gestão territorial”; e o nº 1 do Artigo 23º prevê que: “o 
programa nacional da política do ordenamento do território, os planos sectoriais, os planos especiais de ordenamento do 
território e os planos regionais de ordenamento do território traduzem um compromisso recíproco de compatibilização das 
respectivas opções”. 
 
O que, e pelo exposto, merecia ser concretizado e levado à prática, sob pena de se considerarem tais 
estipulações vazias, dada as distorções que são patentes, nomeadamente, ao nível do direito de propriedade. 
 
Os conteúdos das leis, dos diversos planos e dos seus respectivos regulamentos devem ser coerentes entre si e 
traduzir em tempo útil a vontade de quem de direito é responsável pela governação. Nesse sentido, é necessário 
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que os planos possam ser elaborados, alterados e operacionalizados de forma expedita, o que não é compatível 
com o processo extremamente moroso, pesado e labiríntico que vigora actualmente. 
 
4. O direito de propriedade tem, na sua base, um conteúdo necessariamente económico, o que significa que somente faz 
sentido quando possibilite uma certa forma de aproveitamento da coisa sobre a qual incide. Esvaziado desse sentido 
económico deve o proprietário ter o direito de exigir a expropriação do bem. O que acontece, a título de exemplo, quando 
uma propriedade é classificada como REN, situação em que as limitações ao conteúdo do direito de propriedade são 
drásticas ao ponto de poderem esvaziar o “valor” do prédio ou a “substância económica” do direito. No caso da REN, esta 
depreciação não tem qualquer sentido, o mesmo não acontece no caso das áreas protegidas, onde a salvaguarda de valores 
naturais objectivados deve ser prosseguida e as eventuais menos-valias daí decorrentes devem ser enquadradas em 
capacidades expropriatórias mediante justa indemnização. 
 
Ao inverso, a classificação dos terrenos pode também resultar numa valorização dos mesmos, sendo necessário pensar e 
regulamentar qual o destino a dar a estas mais-valias indirectas criadas sem qualquer colaboração dos proprietários. 
 
As normas que tenham como objectivo ou efeito limitar as faculdades de uso e fruição que integram o direito de 
propriedade deverão ter sempre como limite aquele que é considerado o núcleo essencial deste direito, sob pena 
de inconstitucionalidade. 
 
Por outras palavras, sendo verdade que o direito de propriedade está limitado pela sua função social, em 
especial pelas normas constantes dos planos e por aquelas que estabelecem restrições e servidões de utilidade 
pública, não deverão estas, no entanto, esvaziar o núcleo mínimo dentro do qual os proprietários possam exercer 
as suas faculdades de uso e fruição. 
 
É hoje indiscutível que as condições e os limites do exercício do direito de propriedade decorrem cada vez 
menos da vontade do proprietário e cada vez mais dos planos territoriais. 
 
Em suma: É necessário centralizar o que por natureza deve ser centralizado (o que diz respeito às grandes 
opções do Estado sobre as áreas afectas à Defesa e Segurança Nacional e políticas relativas a Transportes, 
Comunicações, Energia, Agricultura, Floresta, grandes investimentos e projectos públicos, Turismo, recursos 
geológicos, etc) deixando aos municípios a gestão urbanística e a possibilidade de, através dos planos de âmbito 
municipal, concretizar e simplificar de forma mais concreta e coerente os diversos usos do solo. Os municípios, 
pela proximidade com as populações e pelos contactos e diálogo decorrentes da sua missão político-
administrativa, desenvolveram condições favoráveis para proceder a tal concretização de forma mais precisa, 
correcta e razoável e sobretudo mais justa. 
 
Caso contrário, continuaremos a assistir a uma alteração profunda do direito de propriedade, ditada por normas 
que, à partida, não deveriam ter legitimidade para o fazer. 
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