
 

 

SECÇÃO 2 

Instrumentos de planeamento e gestão do território 

 

Preâmbulo 

O presente documento contém o Relatório e Projecto de Resoluções referentes ao tema “Instrumentos de Planeamento e 

Gestão do Território”, definido pelo Conselho Directivo da ANMP como um dos temas prioritários a debater no XIV Congresso. 

O documento contém já, na presente versão, desenvolvimentos resultantes das centenas de contributos individuais e colectivos 

decorrentes da ampla auscultação efectuada em dezenas de reuniões preparatórias que decorreram em todo o País, entre 

Dezembro de 2003 e Fevereiro de 2004, culminando com a decisão política de o submeter ao Congresso, por parte da C.O.C. 

(Comissão Organizadora do Congresso). 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

 

As Câmaras Municipais são a instituição pública mais próxima do quotidiano das pessoas, sensível à dimensão 

humana e casuística dos problemas das famílias e das empresas. Daí a importância crescente dos municípios na estrutura da 

Administração Pública, com competências cada vez mais amplas, complexas e exigentes. 

 

A sociedade contemporânea pretende alcançar uma base de organização solidária e garantística em domínios como 

urbanização, habitação, educação, saúde, transportes, qualidade alimentar, qualidade ambiental e paisagística, segurança, 

recreio e lazer, desporto, cultura, desenvolvimento económico, emprego, entre outros. Actualmente, todos os municípios 

portugueses contemplam estes domínios na agenda das suas tarefas e preocupações. O Estado vem, progressivamente, a 

reconhecer que a Administração Municipal é a mais vocacionada e apta para assumir tais competências. 

 

A evolução nos últimos 25 anos foi notável e pode dizer-se que a experiência colhida confere aos municípios um conhecimento 

directo e sensibilidade aos problemas sócio-territoriais, cultivando uma capacidade singular para configurar ideias inovadoras, 

propor soluções e implementá-las. 

 

Dentre os temas que merecem atenção urgente destacam-se os seguintes: 

 

1. A memória sobre o Ordenamento do Território 

 

A experiência portuguesa em matéria de Ordenamento do Território e de Urbanismo remonta a muitos séculos de História. É 

oportuno conhecer e aprofundar a matriz do povoamento rural; os planos formais e as ordens pombalinas; o ordenamento das 

Matas do Reino, iniciado em 1824; a preservação e gestão dos recursos naturais, iniciada com o Regime Florestal em 1901; a 

infraestruturação moderna e o urbanismo dos bairros de Duarte Pacheco; a autonomia municipal em 1976; entre outros 

acontecimentos relevantes. A prática do planeamento do território legitima-se através do trabalho sobre a identidade cultural 

das populações locais sendo sensível à expressão arquitectónica e paisagística das regiões e dos lugares; para isso os 

conteúdos dos planos devem avaliar os seus efeitos sobre os usos do solo e a imagem dos sítios. 

 

2. A prevalência da vontade política 

 

Na prática do planeamento é importante distinguir os conteúdos que decorrem do enquadramento jurídico-administrativo 

que determina direitos, atribuições e procedimentos, do poder político de escolha e decisão e da competência técnica de 

instruir informações e conceber soluções alternativas para os problemas. 
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Os conteúdos dos planos territoriais devem corresponder aos programas determinados pela vontade política da autarquia, o 

que exige ajustamentos em tempo oportuno e uma maior clarificação na distribuição das competências relativas ao seu 

processo de elaboração. Impõem-se uma disciplina nas relações protocolares entre a Administração Local e Central, 

no respeito escrupuloso dos princípios subjacentes à tutela administrativa e combatendo a pratica abusiva de 

uma tutela técnica que não tem legitimidade e que subverte o princípio da competência municipal em matéria 

de planeamento do território. Esta situação torna-se particularmente grave quando conjugada com a dependência de 

pareceres vinculativos. Aqui os serviços técnicos da administração central passam a ter um verdadeiro poder 

político de decisão sobre os conteúdos dos planos, sobrepondo-se às vontades e competências municipais. 

 

Os municípios devem poder governar com planos que não conflituem com o seu programa político sufragado. Por 

outro lado, não se pode andar a refazer integralmente os planos ao ritmo da alternância do poder. Há que encontrar 

uma solução equilibrada, a qual necessariamente passa pela possibilidade de se proceder de forma expedita a alterações 

parciais dos PMOT. Perante um empreendimento estratégico que corresponda à vontade política da autarquia e 

do governo, e que porventura não se enquadre nos conteúdos dos planos em vigor, impõe-se uma figura que permita alterar 

esses planos em tempo útil. 

 

3. O conceito de Plano de Pormenor Estratégico 

 

No sistema de planeamento em vigor qualquer empreendimento da vontade municipal e do Estado que colida com os 

conteúdos do PDM pode ser viabilizado recorrendo a um Plano de Pormenor que altere o PDM. Este Plano de Pormenor 

legitima-se cumprindo todos os procedimentos administrativos, quer de consulta a organismos do Estado, quer de participação 

pública, em tudo semelhantes aos PDM. 

 

Acontece, porém, que a figura dos planos especiais não contempla qualquer processo de actualização e 

compatibilização com empreendimentos de vontade política expressa do Governo e da Autarquia, passando o 

plano a constituir um obstáculo ao desenvolvimento que só pode ser ultrapassado através da revisão do próprio plano 

especial - tarefa pesada, demorada, dispendiosa - e, para além de todos estes inconvenientes, cultiva uma perspectiva 

sectorial que conflitua com o carácter interdisciplinar do planeamento integrado do território. 

 

Esta circunstância está na origem do bloqueio de muitos empreendimentos estratégicos para o desenvolvimento 

económico do país e, para resolver esta situação, propomos que seja configurado como um acrescento ao 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, a figura de Plano de Pormenor Estratégico, o qual seria promovido nas 

seguintes condições: 

 

1.ª seria iniciado com base num programa aprovado pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal. 

 

2.ª este Plano seguiria as mesmas tramitações que um Plano de Pormenor que altera conteúdos do PDM  - 

teria uma comissão de acompanhamento presidida pela DGOTDU, seria objecto de exposição pública, recolheria 

pareceres das entidades da Administração Central, seria aprovado pela Assembleia Municipal, ratificado pelo Governo 

e publicado em Diário da República. 

 

3.ª este Plano teria a prerrogativa de poder alterar qualquer outro plano territorial em vigor, desde que 

devidamente cumpridas as tramitações legais e respeitados os direitos associados a essa operação. 

 

No Direito comparado Garcia de Enterria e Luciano Parejo Alfonso, nas suas Lecciones de Derecho Urbanístico (1979, Editorial 

Civitas, S.A., Madrid, 459 pp.), realçam a importância do Plano Director Municipal como único instrumento de 

ordenação integral do território e com capacidade para actuar eficazmente sobre a pluralidade de acções de planeamento e 

actuações públicas sectoriais com incidência física. 
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4. A protecção dos recursos naturais 

 

As autarquias devem assumir um protagonismo de primeira linha nas políticas de protecção e salvaguarda dos recursos 

naturais, considerando que a sua presença e proximidade no terreno vocacionam os serviços municipais e intermunicipais para 

acções práticas de participação na conservação e gestão das áreas protegidas, envolvendo nessas tarefas também as 

populações locais. A defesa dos recursos naturais e de outros valores, nomeadamente do património arquitectónico e 

paisagístico, só poderá ser alcançada com a compreensão e o interesse empenhado das populações.  

 

5. Não se pode prescindir de serviços florestais públicos  

 

Em tempos idos as populações rurais, sem ajudas, asseguravam os trabalhos de conservação e exploração de campos e matas. 

Hoje, essas tarefas não prescindem de uma política florestal e agrária envolvendo a participação activa do Estado e 

das Autarquias. Considerando as dificuldades da Administração Central em manter serviços operacionais e eficientes na 

condução das matas públicas e privadas é pertinente que se avalie a necessidade deste tipo de serviços locais se constituírem 

numa base e parceria intermunicipal e governamental.  

 

6. Assumir a gestão integral do território e revisão dos diplomas da RAN e da REN 

 

As Câmaras Municipais que tradicionalmente confinavam mais a acção dos seus serviços aos aglomerados urbanos, hoje 

confrontam-se com a necessidade de actuarem também sobre a gestão dos espaços agrícolas e florestais e na 

preservação dos espaços naturais. Para isso há que criar novos serviços com essas competências. Todo o espaço rústico 

carece de um tratamento, de uma condução que assegure a função social do uso que lhe está atribuído. Mesmo os espaços 

naturais de áreas classificadas como parques e reservas exigem um enquadramento administrativo e serviços técnicos 

de campo que assegurem a conservação dos valores naturais em causa. 

 

É urgente proceder à revisão dos critérios de demarcação e regulamentação das unidades territoriais afectas ao 

uso agrícola no sentido de dotar os planos de meios para apoiar os agricultores e salvaguardar as estruturas agrárias do país. 

Também a Reserva Ecológica Nacional carece de uma profunda reformulação para conferir racionalidade e eficiência 

aos instrumentos de protecção e gestão dos recursos naturais. Estes dois diplomas, na forma como se apresentam e avaliando 

os seus resultados durante mais de duas décadas, não correspondem às necessidades de ordenamento das estruturas agrárias 

nem à salvaguarda dos recursos naturais, pelo contrário têm fomentado conflitualidades e o abandono e degradação da 

paisagem.  

 

7. Os instrumentos de planeamento 

 

A reabilitação urbana e a conservação do património edificado merecem especial atenção nas políticas de 

planeamento e as Câmaras Municipais carecem de instrumentos mais eficientes para levar a cabo esta tarefa a qual envolve, 

conjuntamente, a disciplina e os conteúdos dos planos territoriais, a atribuição das competências políticas, 

administrativas e técnicas respeitantes à sua elaboração, e a equação e critérios de formação e distribuição de mais-valias e 

menos-valias inerentes às alterações dos usos do solo e às afectações de direitos de edificação. Envolve ainda a 

responsabilidade dos proprietários na conservação e boa utilização dos prédios, a lei do arrendamento, o código de 

expropriações e a fiscalidade sobre o património imobiliário. Esta última deve evoluir urgentemente no sentido de reformular 

e actualizar o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para os prédios rústicos, porque este atraso está a prejudicar 

as receitas dos municípios onde predominam os prédios rústicos. Acresce que a ausência de tributação sobre os prédios 

rústicos fomenta o abandono da exploração agrícola e florestal e a indisponibilização dos terrenos para estas actividades. 

 

8. Libertar os autarcas das tarefas de gestão correntes, concedendo-lhes mais tempo para o exercício do poder 
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político 

 

A gestão do sistema urbano a nível municipal é cada vez mais complexa, com um conjunto de atribuições e competências 

alargado que exige mais meios financeiros e uma administração sofisticada. Neste quadro é necessário que os autarcas 

possam ter serviços mais preparados, para os libertar das tarefas administrativas correntes, a fim de, sem 

perderem capacidade de controlo do aparelho municipal, poderem dedicar-se mais ao exercício do poder político, ao 

contacto com as populações e outras entidades e ao processo de decisão. É importante ainda que os autarcas 

disponham de um procedimento administrativo mais seguro, no sentido de poderem, com segurança e celeridade, controlar 

as responsabilidades que lhes competem no exercício das suas funções. 

 

9. Desenvolver regras de relacionamento entre as esferas do privado e do público 

 

As autarquias nos últimos 30 anos perderam a gestão das redes e dos serviços urbanos fundamentais (distribuição de 

energia, abastecimento de água, telecomunicações). A relação entre as Câmaras Municipais e as empresas que têm a 

concessão destas infraestruturas básicas têm de se subordinar ao licenciamento municipal respeitando a responsabilidade 

autárquica em matéria de gestão do sistema urbano e garantia da prestação dos serviços públicos cuja eventual concessão 

ao sector privado não lhes retira o carácter eminentemente público e urbanístico. Todas estas redes de serviços e 

infraestruturas são indissociáveis do sistema urbano no seu conjunto, daí a necessidade de serem equacionadas face às 

competências municipais. Acresce que os municípios devem participar na exploração destes serviços, tendo aí uma fonte 

do seu financiamento.  

 

10. Desenvolver a vertente económica e financeira do planeamento 

 

É necessário desenvolver estratégias de optimização de encargos relativamente às redes de equipamentos, serviços e 

infraestruturas municipais considerando o investimento, os níveis de serviço, os custos de exploração e de manutenção. Os 

novos planos de desenvolvimento municipal devem contemplar uma estratégia de estabilização financeira procurando equações 

de equilíbrio entre investimentos, encargos permanentes e fontes de financiamento. 

 

É necessário recuperar o capítulo da economia do território e levar os planos a regulamentar o mercado imobiliário. É 

portanto urgente introduzir de novo a componente económica e financeira nos planos territoriais com um exigente 

grau de rigor. Para isso é necessário desenvolver a informação relativa ao mercado imobiliário, para o que é necessário um 

código de avaliações de mercado, tecnicamente mais sofisticado e configurar um “código de avaliações oficial” capaz de se 

referenciar a “preços normais” que constituam uma referência para a avaliação crítica dos comportamentos de mercado e assim 

permitir o estabelecimento de uma política de solos reguladora do próprio mercado. 

 

É necessária uma política de solos que faculte aos municípios o acesso ao solo para urbanizar e fornecer ao 

mercado lotes devidamente configurados e infraestruturados para todos os segmentos da procura. Presentemente, a prática 

jurídica e administrativa tem sonegado aos municípios esta possibilidade, restringindo apenas a equipamentos e bairros sociais 

os critérios para a declaração de utilidade pública de terrenos para a expansão urbana, o que é uma das causas de 

desordenamento urbano. 

 

11.  Planos de pormenor e imposição administrativa 

 

O Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, nos artigos 119.º e 124.º, refere que as Câmaras Municipais podem recorrer à 

figura de “imposição administrativa” para implementar um plano de pormenor. Como se põe em prática esta “imposição”? 

Há desenvolvimentos urgentes a levar a cabo em matéria de Direito do Urbanismo para detalhar estes princípios jurídicos 

pertinentes mas ainda inoperantes. 
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O urbanismo é indissociável dos planos de pormenor, os quais devem ser elaborados segundo métodos e procedimentos 

administrativos competentes e céleres, de modo a que a prática do planeamento se afirme como um contributo positivo e 

eficiente, e não se reduza a uma formalidade burocrática e pesada.  

 

12. Áreas urbanas programadas 

 

Com a revisão dos PDM deixará de haver áreas urbanizáveis para dar lugar às áreas urbanas programadas, 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, nos artigos 72.º e 73.º. Qual a definição precisa deste novo conceito de áreas 

urbanas programadas? 

 

A questão da programação dos espaços a urbanizar enfrenta o problema da caducidade do conceito das áreas urbanizáveis. 

Compete a cada Câmara Municipal decidir se vai ou não reduzir a extensão das áreas disponíveis para a expansão urbana, 

contempladas nos PDM que se sujeitam agora a revisão. 

 

A intenção do legislador é exigir uma justificação rigorosa das necessidades de crescimento urbano através de uma 

programação vinculativa das áreas a urbanizar, para isso foi criado um instrumento da imposição administrativa dos 

desenvolvimentos configurados em Plano de Pormenor. 

 

Com este novo processo as Câmaras Municipais poderão aferir a expansão urbana às necessidades reais de 

crescimento e para isso carecem de uma avaliação detalhada do parque imobiliário do concelho, considerando: 

 

a) A dimensão dos aglomerados existentes no concelho e as suas localizações relativas, acessibilidades, hierarquia 

funcional e interdependências; 

 

b) O tecido urbano consolidado, o estado de conservação dos imóveis, os seus usos e utilizações por segmentos da 

procura. Inventário de prédios devolutos; 

 

c) O tecido urbano infraestruturado, mas ainda não consolidado; quantificação dos lotes ainda não edificados e 

das folgas para crescimento que existem em terrenos já urbanizados; 

 

d) Análise das carências de espaços edificados para os diversos segmentos da procura (habitações para os 

diferentes escalões sociais, serviços, comércio, armazenagem, indústria, equipamentos e espaços livres); 

 

e) Promover a integração social começando pela composição urbanística de tecidos mistos. Impedir a construção de 

bairros que por si próprios materializam e fomentam a segregação social e monofuncionalidade habitacional; 

 

f) Avaliar as necessidades em expansão dos perímetros urbanos com base numa programação detalhada para um 

horizonte de 10 anos, especificando que tipologias de espaços edificados e livres são necessários com uma 

parametrização económica fundamentada em estudos sobre o estado e comportamento do mercado imobiliário. 

 

As áreas urbanizáveis programadas visam a regulação do mercado imobiliário e a prática de uma política de 

solos municipal.  

 

13. Os regulamentos dos PDM 

 

A nova geração de PDM carece de um Regulamento mais evoluído onde se demarquem o nível garantístico, mais 

estável, o nível municipal ou nível operativo municipal, que pode ser alterado de uma forma expedita, o nível operativo do 

Estado e o nível dos empreendimentos estratégicos. Em caso algum um Regulamento deve repetir, de forma pleonástica, 
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conteúdos da Lei Geral. 

 

14. Princípio geral do licenciamento municipal 

 

Por princípio todas as intervenções no território, de iniciativa pública ou privada, devem ser oficialmente 

apresentadas à Câmara Municipal para efeito de licença ou autorização administrativa. Trata-se de uma formalidade 

disciplinadora da informação sobre o que acontece no território, ao nível local, para garantia de um conhecimento exaustivo das 

interdependências que envolvem os elementos da estrutura física. Se, por um lado, é importante esta cobertura global por 

outro é necessário simplificar os procedimentos administrativos. 

 

15. Reduzir os custos de contexto 

 

A administração autárquica, para além do planeamento do território, é chamada a participar no desenvolvimento social e 

económico atraindo empresas, ajudando as actividades económicas instaladas no concelho, fomentando o emprego e a sua 

estabilidade, reduzindo os custos de contexto de investimento e promovendo actividades culturais e educativas. Todo 

este processo tem um alicerce territorial que compete à Autarquia estruturar. 

 

No entanto, muitas das competências territoriais têm sido retiradas ao poder autárquico nomeadamente através 

dos planos especiais. Estes planos violam os princípios da teoria do Direito do Território e limitam, de forma 

grave, a capacidade operacional não só das autarquias mas também do próprio Estado.  

 

Por um lado, não deve haver duplicação de conteúdos em diferentes níveis de planeamento por outro lado, é lógico 

que a figura de plano de pormenor contemple a possibilidade de este poder corrigir, reformular e alterar os conteúdos de 

qualquer outro plano anteriormente elaborado, desde que as entidades responsáveis pelos planos vigentes, sejam o Estado ou 

a Autarquia, estejam de acordo com a alteração em causa e o plano de pormenor tenha uma tramitação que englobe a dos 

planos que ele altera. 

 

A existência de planos paralelos, com sobreposição de conteúdos e competências, e que se impõem de forma unívoca e 

com desactualizações que permanecem obstruindo o desenvolvimento territorial e que só admitem alterações no âmbito 

da sua própria revisão, constitui um entrave grave ao planeamento do território e à economia nacional.   

 

16. Assumir o PDM como único plano territorial de afectação de usos do solo  

 

É necessário o reforço substantivo e operacional das diversas figuras de plano articulando os seus conteúdos e assumindo o 

PDM como o único plano onde se procede à afectação geral dos usos do solo por classes e categorias de uso. As 

diversas instituições públicas e privadas devem conduzir para o município as suas informações e pretensões 

sobre os usos dos terrenos que estão na sua posse ou sobre a sua jurisdição e sobre empreendimentos da sua 

responsabilidade a instalar no concelho a fim de serem avaliados e considerados em sede de PDM. 

 

17. Planeamento positivo 

 

Os planos para além da sua função regulamentar disciplinadora dos usos do solo e da localização de actividades, devem 

também promover e ajudar, de forma concreta, as famílias e as empresas em matéria de logística territorial. 

 

18. Princípio da racionalidade e da argumentação. 

 

As autarquias devem participar de forma activa, com argumentos e análises de factos, no processo em curso de revisão 

dos diplomas da Lei da Reserva Agrícola e da Reserva Ecológica. Impõe-se também a correcção de erros e exageros 
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cometidos quando da demarcação da Rede NATURA 2000. As autarquias devem solicitar às entidades competentes os 

levantamentos, inventários e estudos comprovativos da existência de valores naturais que levaram à criação de áreas 

classificadas no concelho. 

 

19. Inovação e evolução da Administração Pública  

 

Foi lançado aos municípios o desafio das “comunidades intermunicipais” (Lei n.º 11/2003) e das “áreas metropolitanas” (Lei n.º 

10/2003). Cria-se um espaço para desenvolver a cooperação intermunicipal explorando factores de escala e dotando o 

poder autárquico de capacidades acrescidas para receber novas atribuições e competências que se encontram 

deslocadas na esfera da Administração Central. Não se trata nem se deve confundir esta evolução do poder autárquico 

com modelos ou processos de regionalização. Esta dinâmica administrativa alicerça-se no respeito pelo poder e livre vontade 

dos municípios, reforçando a sua capacidade executiva e observando escrupulosamente as suas autonomias. 

 

20. O bem-estar das populações como objectivo principal 

 

No complicado processo da Administração do Território o objectivo central é o bem-estar das populações residentes e a 

sustentabilidade económica e financeira da comunidade no seu conjunto. Os modelos de desenvolvimento a adoptar 

devem considerar a reestruturação profunda de redes de povoamento e de acessibilidades verificada nas últimas 

décadas e equacionar uma política integrada de espaços e seus usos para não ficarmos reféns de políticas sectoriais de 

habitação, com os seus efeitos negativos de segregação social e de monofuncionalidade urbana. 

 

Para se conseguir um tecido urbano harmonioso, as políticas de habitação têm de ser combinadas com a produção de 

espaços para outros usos, ligados ao comércio, serviços, armazenagem e indústrias limpas.  
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 RESOLUÇÃO 

SOBRE 

INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

 

No seu XIV Congresso, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, depois de debatido o tema Instrumentos de 

Planeamento e Gestão do Território, aprova as seguintes medidas a tomar:  

 

1. Os municípios devem valorizar o planeamento do território na sua vertente cultural e sensível à identidade 

arquitectónica e paisagística das regiões e dos sítios. 

 

2. Os conteúdos dos planos territoriais devem corresponder aos programas determinados pela vontade política da 

autarquia, considerando que o urbanismo e o planeamento do território em geral são competências 

eminentemente municipais. 

 

3. Os planos não podem ser considerados como uma dificuldade gratuita. Para isso é fundamental o abreviamento 

dos tempos envolvidos no procedimento administrativo e o fomento da qualidade urbanística, 

configurando-os como instrumentos úteis, desejados e valorizados pelos autarcas e pelas populações. 

 

4. É importante esclarecer o âmbito da tutela administrativa e, no respeito pela Lei, refutar o exercício de qualquer 

tutela técnica que, não tendo legitimidade, tem servido para restringir a esfera das competências municipais em 

matéria de planeamento do território. 

 

5. As autarquias devem assumir um protagonismo de primeira linha na protecção e salvaguarda dos recursos 

naturais, considerando as diversas responsabilidades na conservação e gestão das áreas classificadas.  

 

6. A gestão do território não pode confinar-se aos perímetros urbanos, mas abranger a globalidade do território 

concelhio, incluindo os espaços silvestres e agrícolas, o que implica a urgente revisão dos critérios de 

demarcação e regulamentação, das unidades territoriais afectas aos usos agrícola e florestal previstos na 

RAN, bem como na REN, com a introdução de critérios de racionalidade e eficiência nos instrumentos de 

protecção e gestão dos recursos naturais, acabando com a conflitualidade e o abandono e degradação da 

paisagem.  

 

7. As autarquias devem explorar parcerias com os serviços florestais do Estado, no sentido de assegurar um serviço 

público de apoio à conservação e exploração dos espaços florestais. 

 

8. É necessário conferir aos instrumentos de planeamento um carácter mais dinâmico para os ajustar às oportunidades 

de desenvolvimento e às exigências de regulação do mercado imobiliário. Daí a pertinência de se criar a figura de 

Plano de Pormenor Estratégico. 

 

9. A desmotivação do entesouramento passivo e do abandono dos prédios, a disponibilização do solo para as 

actividades sociais e o controlo da formação de mais-valias são desafios incontornáveis para a modernização do 

sistema de planeamento territorial. 

 

10.  A disciplina urbanística só é possível se às Câmaras Municipais forem reconhecidos o direito e a capacidade para 

aceder ao solo para urbanizar e proceder à sua venda para todos os segmentos da procura, o que 

permitirá o estabelecimento efectivo de políticas de qualificação urbana e de regulação do mercado imobiliário. 

 



 

 9

11. Todas as intervenções no território, públicas ou privadas, devem ser objecto de licenciamento 

municipal, se não mais, por uma questão de coordenação e controlo de segurança do sistema territorial. 

 

12. Para aumentar a competitividade da economia nacional é fundamental a redução dos custos de contexto, de 

modo a atrair o investimento e a aumentar a rentabilidade das empresas. A redução do peso burocrático do 

planeamento do território e a tomada de decisão em tempo útil são medidas fundamentais para prosseguir 

estes objectivos. Porém, enquanto tal não acontece e a figura do plano de pormenor estratégico não está 

regulamentada, é indispensável que o Governo proceda à imediata redução dos prazos para ratificação dos 

instrumentos de planeamento municipais, o que inclui a necessidade de junção e articulação de todos os 

pareceres dos serviços da administração central por uma única entidade, medidas estas que não carecem de recurso 

a alterações à legislação em vigor, mas de vontade e decisão políticas. 

 

13. A existência de planos paralelos a determinar a afectação dos usos do solo e a fragmentação das competências nesta 

matéria entre vários órgãos da Administração estão na origem de disfunções e conflitualidades no planeamento. O 

PDM deve ser o único plano territorial a determinar a afectação do solo a classes e categorias de uso. 

 

14. As autarquias devem desenvolver a sua capacidade de análise e de argumentação no processo de 

planeamento. 

 

15. As comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas abrem novos horizontes para a cooperação intermunicipal, 

nomeadamente na optimização da exploração de infraestruturas e de serviços públicos. 

 

16. Os planos devem atender às carências concretas das famílias e das empresas em matéria de espaços 

adaptados para viverem e trabalharem, e encontrar soluções, sendo inaceitável um planeamento estritamente 

proibicionista e alheado das necessidades reais das populações. 

 

17. As concessões de exploração de redes de infraestruturas e serviços públicos urbanos não legitimam a marginalização 

das autarquias da sua gestão urbanística e financeira. Há que respeitar o carácter municipal do sistema urbano 

em matéria de energia, abastecimento de água, telecomunicações ou tratamento de efluentes e de resíduos sólidos. 

 

18. É importante libertar os autarcas de tarefas burocráticas e administrativas, dando-lhes mais tempo para se 

dedicarem ao importante exercício da política municipal. 

 

19.  É urgente que o Governo complete a publicação da legislação referida na Lei de Bases de Ordenamento do 

Território, em especial no que concerne à utilização corrente dos sistemas digitais nos processos de 

licenciamento. 

 

20. É fundamental que o País faça uma utilização eficaz e eficiente da cartografia moderna, fazendo correr a 

informação de modo instantâneo entre as Câmaras Municipais, o Instituto Português de Cartografia e Cadastro, os 

serviços de agricultura, de floresta, do ambiente, das conservatórias, dos notários e das finanças. 

 

21. As praias, não sendo propriamente um campo militar, mas sim um espaço de lazer, deverão ser geridos com base 

legal clara pelas Câmaras Municipais, especialmente no que toca ao licenciamento das actividades económicas. 

 

 

Funchal, 3 de Abril de 2004 


