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AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO NA LEI 159/99 

 

 

A Lei 159/99 de 14 de Setembro (estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências para 

as Autarquias locais) prevê o seguinte elenco de competências dos órgãos municipais: 

 

 

 

ARTIGO 26.º 
AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO 

1. É da competência dos órgãos municipais o planeamento, a gestão de equipamentos e a realização de investimentos nos seguintes domínios: 

a) Sistemas municipais de abastecimento de água; 

b) Sistemas municipais de drenagem e tratamento de águas residuais urbanas; 

c) Sistemas municipais de limpeza pública e de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos. 

2. Compete igualmente aos órgãos municipais: 

a) Participar na fiscalização do cumprimento do Regulamento Geral sobre o Ruído; 

b) Participar na gestão da qualidade do ar, designadamente nas comissões de gestão do ar; 

c) Instalar e manter redes locais de monitorização da qualidade do ar; 

d) Participar na fiscalização da aplicação dos regulamentos de controlo das emissões de gases de escape nos veículos automóveis; 

e) Propor a criação de áreas protegidas de interesse nacional, regional ou local; 

f) Gerir as áreas protegidas de interesse local e participar na gestão das áreas protegidas de interesse regional e nacional; 

g) Criar áreas de protecção temporária de interesse zoológico, botânico ou outro; 

h) Manter e reabilitar a rede hidrográfica dentro dos perímetros urbanos; 

i) Licenciar e fiscalizar a pesquisa e captação de águas subterrâneas não localizadas em terrenos integrados no domínio público hídrico; 

j) Participar na gestão dos recursos hídricos; 

l) Assegurar a gestão e garantir a limpeza e a boa manutenção das praias e das zonas balneares; 

m) Licenciar e fiscalizar a extracção de materiais inertes. 

 

 

 

 

ARTIGO 29.º 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO 

Compete aos órgãos municipais, em matéria de ordenamento do território e urbanismo: 

a) Elaborar e aprovar os planos municipais de ordenamento do território; 

b) Delimitar as áreas de desenvolvimento urbano e construção prioritárias com respeito pelos planos nacionais e regionais e pelas políticas sectoriais; 

c) Delimitar as zonas de defesa e controlo urbano, de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, dos planos de 

renovação de áreas degradadas e de recuperação de centros históricos; 

d) Aprovar operações de loteamento; 

e) Participar na elaboração e aprovação do respectivo plano regional de ordenamento do território; 

f) Propor a integração e a exclusão de áreas na Reserva Ecológica Nacional e na Reserva Agrícola Nacional; 

g) Declarar a utilidade pública, para efeitos de posse administrativa, de terrenos necessários à execução dos planos de 

urbanização e dos planos de pormenor plenamente eficazes; 

h) Licenciar, mediante parecer vinculativo da administração central, construções nas áreas dos portos e praias. 
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AMBIENTE: CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A. Os conteúdos das políticas ambientais exprimem uma preocupação alargada sobre a relação quotidiana do cidadão 

com as novas territorialidades. O discurso da política ambiental abarca temas que vão da protecção dos valores 

naturais à educação e cultura; da saúde à segurança alimentar; da habitação à formação profissional e emprego; da 

poluição à coesão social; da necessidade de contribuir para as metas de Quioto e contrariar os efeitos das alterações 

climáticas; do controlo das actividades económicas à classificação dos usos do solo. O controlo da poluição é uma 

matéria da maior importância para a defesa da saúde pública e protecção de recursos naturais pois tem expressão na 

biosfera como um todo. Estado e Municípios têm aqui um desafio complexo no sentido de criarem as condições que 

permitam implementar políticas ambientais consequentes que assegurem um mundo saudável. 
 

B. Perante um quadro globalizante de preocupações é necessário dotar os Municípios, enquanto instituições 

competentes em matéria de planeamento do território, duma capacidade crítica e interventora para responder a este 

novo quadro. Há que comparar, discernir, confrontar e distinguir o que são informações e equações técnico-

administrativas do que são opções políticas de direito, democraticamente legitimadas. 
 

C. Esta preocupação universal não dispensa uma clara e rigorosa distribuição de competências com tarefas específicas a 

cumprir por cada uma das entidades responsáveis pelo planeamento do território, licenciamento de actividades, controlo 

preventivo, intervenção fiscalizadora e sancionatória, acções de emergência em caso de ocorrências anormais que podem 

chegar a configurar catástrofes ecológicas. Tal não dispensa, igualmente, a existência de um organismo oficial que assegure 

a investigação e formação necessárias para garantir um conhecimento técnico-científico de ponta a nível nacional. 
 

D. Numa visão alargada da questão ambiental, visando preservar a saúde pública, a Lei 159/99 de 14 de Setembro incumbe os 

Municípios de actuar com responsabilidade num conjunto de tarefas de fiscalização, monitorização e acções de participação 

activa. O Ambiente tem assim na vertente local uma forte expressão. À luz do princípio da subsidiariedade os Municípios 

têm uma relação de proximidade que os vocaciona para assegurar um serviço de gestão ambiental com capacidade de 

controlo permanente e intervenção imediata. Em tese, um grande número das competências actualmente exercidas pelo 

Estado poderiam ser desempenhadas pelos Municípios, uma vez dotados estes dos serviços, meios e recursos necessários. 
 

E. Os Municípios Portugueses consideram que os recursos ambientais são pilar básico do desenvolvimento sustentado: a 

qualidade ambiental determina capacidade de atracção regional, constitui factor para localização de investimentos e vem de 

encontro a muitas das estratégias municipais de desenvolvimento, legitimadas politicamente pelos eleitores, traçadas tendo 

em vista a melhoria da qualidade de vida das populações. Os Municípios querem estar na primeira linha da defesa, da 

protecção e da valorização dos recursos naturais, mas querem, também, criar condições que permitam às populações 

continuar a viver nos seus territórios, investir em projectos que contribuam para melhorar as condições de vida e garantir a 

subsistência dos territórios evitando abandonos de consequências nefastas para o País. 
 

F. As Assembleias Legislativas Regionais e as Associações de Municípios deverão articular a adaptação destas propostas 

às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 
 

G. Importa também ver qual o nível territorial em que melhor serão exercidas as competências. Se o nível municipal é o 

adequado para muitas destas responsabilidades, algumas delas, certamente, poderão ser melhor exercidas por um 

nível supra-municipal. 
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO: CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A. O exercício, por parte da Administração Central e Local, das competências e atribuições relativas ao urbanismo e ao 

ordenamento do território encontra-se subvertido por um conjunto de práticas que ignoram a forma como a Constituição 

e a lei as definem e repartem. Se o ordenamento do território é uma competência partilhada entre o Governo e 

Municípios, já no que diz respeito ao planeamento e gestão urbanística, a competência é exclusivamente municipal. 

 

B. O PDM deve, obrigatoriamente, ser o único plano territorial a determinar a ocupação e afectação do solo a classes e 

categorias de uso, integrando em si os contributos de planos sectoriais. Este procedimento não põe em causa as 

competências do Governo na criação de “áreas classificadas”, na demarcação das áreas afectas ao “Regime Florestal” e 

na determinação e implementação da política agrária, e não retira ao PDM o dever de plasmar nos seus conteúdos as 

decisões e instruções sobre as categorias de usos do solo relativas a zonas únicas, espaços florestais e agrícolas. Quanto 

aos espaços da categoria de uso urbano, a sua demarcação, planificação e gestão é da competência dos Municípios. 

 

C. Um modelo coerente de planeamento do território deve assegurar uma clara e racional classificação dos usos do solo 

onde se conjuguem o interesse público associado à salvaguarda e valorização dos recursos ambientais, o respeito pelos 

direitos da propriedade e uma relação harmoniosa entre o sentido útil dos usos considerados e a sustentação das 

populações locais e das suas economias. Os Municípios querem um ordenamento do território que promova espaços 

para as pessoas; espaços humanizados onde se possa viver, sejam espaços rústicos ou urbanos. Um ordenamento 

dinâmico que integre a componente ambiental, mas também o desenvolvimento económico, a sustentabilidade e a 

interdependência das regiões. Um ordenamento que promova equilíbrios para travar tendências de abandono e 

desertificação de espaços rurais, com o consequente agravamento da pressão explosiva sobre meios urbanos. 

 

D. A actual situação em matéria de planeamento territorial, afectação do uso dos solos, delimitação de áreas 

classificadas, exige assim uma profunda alteração. Para além das ingerências nas competências municipais, ditadas 

por normas técnicas saídas de gabinetes centralizados longe das áreas afectadas, é o dia-a-dia das populações que 

na maioria dos casos é importunado: os obstáculos à construção mais uma divisão na habitação, as dificuldades para 

ampliar um estábulo, a proibição de cultivar esta ou aquela espécie, a interdição desta ou daquela prática agrícola, os 

estudos e pareceres exigidos para construção de um muro ou de um acesso, são apenas alguns dos exemplos que 

justificam alterações urgentes de procedimentos. 

 

E. Devem ser responsabilidade e competência municipal a coordenação do PDM - enquanto único plano de classificação 

e verificação da afectação dos usos do solo - devendo todas as instituições, em função das suas competências 

territoriais, veicular a informação para o Município no que diz respeito aos actos classificativos dos usos do solo que 

não são da competência municipal. Deve ainda assegurar-se o sentido útil do território amortizando conflitualidades 

com os residentes, de forma a evitar o abandono e degradação do território mas sem que tal ponha em causa a 

sustentabilidade dos valores ambientais. Esta situação obriga, aliás, e faz sentir cada vez mais a necessidade de 

regulamentos para construção fora dos perímetros urbanos. 
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F. Os conteúdos dos planos territoriais devem corresponder aos programas determinados pela vontade política da 

Autarquia no respeito pelo Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e outros planos sectoriais. Os 

planos não podem ser considerados como uma dificuldade gratuita sendo fundamental o encurtamento dos tempos 

envolvidos no procedimento administrativo. Devem atender aos problemas concretos existentes nos espaços onde os 

cidadãos e os agentes económicos vivem e trabalham, encontrando as soluções necessárias, não se constituindo 

como um mero elenco de proibições alheado das necessidades reais das populações. 

 

G. Para aumentar a imperiosa competitividade da economia nacional é fundamental a redução de 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, algo que passa também pela necessidade de junção e articulação de todos os pareceres dos serviços da 

administração central por uma única entidade, medidas que, mais do que o recurso a alterações à legislação em 

vigor, carecem de vontade e decisão política. 

 

H. Estando constitucional e legalmente definido que a tutela exercida sobre as autarquias é inspectiva, é definitivamente 

inaceitável a tutela técnica prévia e de mérito, que vem sendo exercida pelos mais diversos serviços da 

Administração Central. O licenciamento municipal deve tender cada vez mais para mecanismos de responsabilização 

dos técnicos pelos seus projectos e pelas construções edificadas, sendo aqueles certificados pelos respectivos 

organismos profissionais e cabendo ao Município verificar a conformidade. 

 

I. Um correcto ordenamento do território assim como uma eficaz protecção do Ambiente implica, muitas das vezes, 

uma abordagem intermunicipal pelo que deverá ser equacionada a possibilidade de contratualização com associações 

de Municípios de algumas das competências em matéria de Ambiente e Ordenamento. 

 

J. As propostas apresentadas traduzem-se assim, algumas delas, não tanto em transferência de competências mas antes 

em simplificação de procedimentos que visam, por um lado, reduzir o peso burocrático da administração e, ao mesmo 

tempo, conferir uma maior responsabilização dos Eleitos e Técnicos das Autarquias a quem compete tomar decisões de 

proximidade. A mais autonomia, a mais competências corresponderá uma maior responsabilidade e responsabilização, 

com instrumentos visíveis de punição efectiva para os prevaricadores. 

 

K. Considera-se que em qualquer área de actuação, o produto de coimas deve ser determinado em função da intervenção 

efectiva de cada entidade no processo de contra-ordenação. Carece de qualquer sentido o Estado ficar, desde logo com 

60% de tal valor. A instrução dos processos de contra ordenação tem elevados custos pelo que a percentagem das 

coimas deve reflectir tal realidade. Quando são as câmaras municipais a instaurar e a instruir processos de contra 

ordenação e a aplicar as respectivas sanções devem receber 100% do produto das respectivas coimas. 

 

H. As Assembleias Legislativas Regionais e as Associações de Municípios deverão articular a adaptação destas propostas 

às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

 

L. Importa também ver qual o nível territorial em que melhor serão exercidas as competências. Se o nível municipal é o 

adequado para muitas destas responsabilidades, algumas delas, certamente, poderão ser melhor exercidas por um nível 

supra-municipal. 
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GESTÃO DO TERRITÓRIO | O ARTIGO 29.º DA LEI 159/99 DE 14 DE SETEMBRO 

 

 

A Lei 159/99 de 14 de Setembro é clara ao estabelecer que compete aos órgãos municipais, em matéria de ordenamento 

do território e urbanismo: 

 

A. “Elaborar e aprovar os planos municipais de ordenamento do território”: esta disposição vem reforçar a colocação na esfera 

municipal das competências em matéria de planeamento e gestão urbanística sendo, para isso, necessário corrigir a 

prática do procedimento administrativo imposto e instalado por diferentes organismos do Estado, em parte deduzidos 

de interpretações do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, que usurpam aos Municípios a 

autonomia e mesmo a capacidade operacional de elaborar e aprovar os PMOT. Na prática, os Municípios não 

conseguem deter e exercer competência que esta lei lhes comete devido à imposição de “métodos” e à 

subordinações a pareceres vinculativos com a intervenção sistemática das comissões de acompanhamento que 

chamam a si poderes de veto e de decisão sobre todos os conteúdos dos planos, outorgando-se o direito de parar o 

seu andamento sine die pela inacção administrativa. 

 

B. “Delimitar as áreas de desenvolvimento urbano e construção prioritárias com respeito pelas planos nacionais e regionais e pelas 

políticas sectoriais”: o legislador, ao elencar os planos a respeitar, não incluiu os PMOT, devendo concluir-se que na 

demarcação das áreas para o desenvolvimento prioritário podem não corresponder aquelas que estão demarcadas 

em PMOT. Assim, esta competência vai ao encontro da necessidade do Município poder alterar de forma expedita o 

PDM para responder a uma situação crítica e urgente que requer uma resposta com desenvolvimento urbano e 

construção prioritárias. O recurso a este instrumento das “áreas de desenvolvimento prioritário” remete e depende da 

efectiva autonomia municipal para elaborar aprovar planos de pormenor plenamente eficazes, caso contrário instala-

se um ciclo vicioso só resolúvel através do pleno respeito pela autonomia municipal efectiva para elaborar e aprovar 

os planos de pormenor e planos de urbanização, sem dependência da Administração Central. 

 

C. “Delimitar as zonas de defesa e controlo urbano, de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, dos planos de 

renovação de áreas degradadas e de recuperação de centros históricos”: nestes domínios, os Municípios têm colhido uma 

experiência com resultados muito positivos mas, ainda assim, insuficientes devido mais uma vez às dependências e 

dificuldades em ter planos de pormenor plenamente eficazes, sem os quais é muito reduzida a capacidade executiva. As 

prerrogativas da propriedade imobiliária carecem de enunciados mais explícitos e elaborados sobre os direitos e deveres 

associados à conservação e utilização dos prédios e ao desenvolvimento previsto nos planos territoriais, observando o 

princípio da função social e específica da propriedade imobiliária. O acesso aos financiamentos para estas operações deve 

também ser pautado por critérios objectivos informados por regras que não coloquem os Municípios na dependência de 

juízos discricionários da Administração Central.  

 

D. “Aprovar operações de loteamento”: os Municípios aparentemente gozam de autonomia para aprovar operações de 

loteamento assim como em proceder às suas alterações, sem esperar três anos. Contudo, uma análise mais atenta 

detecta graves dificuldades que decorrem da aplicação taxativa e isolada dos índices e demais parâmetros do PDM, 
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incluindo “áreas de cedência” ao espaço particular que é objecto da operação de loteamento. Isto dá origem a 

situações que desfiguram o tecido urbano, nomeadamente no domínio das cedências de áreas para espaços livres e 

equipamentos sociais. Também aqui a causa do problema está na dificuldade do Município dispor de planos de 

pormenor ou de urbanização que sustentem uma disciplina de gestão e de distribuição lógica da composição urbana, 

libertando-se da aplicação do regulamento dos PDM, de forma casuística, a cada urbanização particular. 

 

É surpreendente que o Município disponha de autonomia para aprovar e licenciar loteamentos avulsos, com desenho 

e composição fragmentados pela iniciativa de cada promotor privado, e seja cerceado por todo o tipo de dificuldades 

que lhe negam a possibilidade de elaborar um plano de pormenor, o qual se traduz apenas em dar ao Município a 

oportunidade de estabelecer uma ordem e uma coerência urbanística para preencher um espaço que pelo sistema 

vigente pode ser ocupado de forma desordenada por um mosaico de loteamentos desarticulados. 

 

E. “Participar na elaboração e aprovação do respectivo plano regional de ordenamento do território”: os conteúdos dos planos 

devem ter correspondência com as atribuições, competências e capacidade financeira das entidades que os 

elaboram. Neste sentido, os planos regionais de ordenamento do território devem ser assumidos como instrumentos 

de programação integrada e calendarizada das acções a promover na região pelos diversos organismos da 

Administração Central. 

 

Devem ser claramente definidos os domínios de actuação dos PROT e os seus conteúdos próprios, fazendo a 

delimitação clara entre o que é a esfera de intervenção dos PROT e o que cabe aos PMOT, por forma a evitar 

sobreposições entre estes planos e interferências deslocadas nas atribuições e competências dos Municípios. Os 

PROT não podem assumir conteúdos que condicionem os PMOT em matérias que são da esfera de competências das 

Autarquias. A participação das Câmaras Municipais deve também servir para acautelar o respeito pelo cumprimento 

desta separação de poderes e de competências. 

 

Há necessidades básicas ao nível regional e local que só podem ser satisfeitas pelas políticas e pelas acções de 

organismos da Administração Central, as quais devem ser explicitadas e programadas ao nível dos PROT. Este facto 

justifica a presença dos Municípios, enquanto legítimos representantes do poder autárquico que consubstancia e 

exprime os interesses das populações locais, nos processos de elaboração e aprovação do PROT. Nesta participação 

os Municípios devem exigir que o carácter estratégico dos PROT não invalide que estes se comprometam com a 

execução de acções e empreendimentos concretos a realizar pela Administração Central dentro de prazos 

calendarizados. Os PROT não podem transformar-se num repositório de intenções vagas e vazias de compromissos. 

 

F. “Propor a integração e a exclusão de áreas na Reserva Ecológica Nacional e na Reserva Agrícola Nacional”: fazendo um balanço 

dos regimes da REN e da RAN ao longo de mais de duas décadas de vigência, constata-se que estas figuras são, em 

grande parte, responsáveis pelo desordenamento do território. Enquanto a RAN se prestou a iludir nos PDM o lugar de 

um efectivo ordenamento agrário; a REN é uma figura aberrante alicerçada em conceitos falsos, porquanto a sua 

demarcação é quase arbitrária e não se fundamentada na identificação de qualquer ecossistema ou simples valor 

natural. Acresce ainda que a carta de manchas da REN é quase aleatória e permite-se impor um estado selvagem onde 

tudo se proibiu e agora se outorga a uma comissão o poder de, subjectiva e administrativamente, autorizar ou não 
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“usos compatíveis”. Este tipo de diplomas revela uma utilização abusiva e fraudulenta da lei com uma falsa 

argumentação técnica para dar cobertura ao exercício, em sede imprópria, de um poder descontrolado sobre a 

economia do território. 

 

G. “Declarar a utilidade pública, para efeitos de posse administrativa, de terrenos necessários à execução dos planos de urbanização e 

dos planos de pormenor plenamente eficazes”: esta faculdade defronta-se com dois obstáculos: a dificuldade de ter os 

planos “plenamente eficazes” e o risco inerente à tomada de posse administrativa de terrenos no contexto do actual 

Código de Expropriações que, na sua aplicação prática, confere ao proprietário o direito de ser indemnizado pelos 

máximos valores possíveis a partir dos usos e parâmetros estabelecidos no PDM. 

 

Não havendo referências de parametrização de mais-valias, separando-as das margens de lucro dos promotores, e não 

havendo também um Código de Avaliações que ajude a orientar e a disciplinar o mercado imobiliário, as políticas de solos e 

a própria decisão dos juízes em tribunal quando das expropriações contenciosas levam os Municípios e o próprio Estado a 

correrem um grande risco perante a imprevisibilidade das indemnizações a pagar em operações de expropriação não 

amigável. A probabilidade da acção expropriatória ser lesiva para o erário público é muito elevada. Acontece também, com 

frequência, fazer-se a declaração de utilidade pública de terrenos sem a consequente tomada de posse administrativa, o 

que se traduz numa expropriação indirecta e inconsumada, profundamente injusta para o proprietário.  

 

H. “Licenciar, mediante parecer vinculativo da administração central, construções nas áreas dos portos e praias”: estamos perante 

construções que se destinam a ser utilizadas e exploradas por entidades privadas e que não correspondem a serviços 

públicos do Estado. Este tipo de construções devem estar, portanto, naturalmente sujeitas ao licenciamento ou 

autorização municipal, à luz dos conteúdos dos planos territoriais. 

 

I. A introdução do “parecer vinculativo da administração central” não tem sentido na medida em que as zonas portuárias 

têm os seus planos sectoriais onde estão regulamentadas as construções a licenciar e no caso das praias o 

licenciamento deve obedecer a um regulamento geral ou particular de cada PDM, supletivamente do POOC, e a 

licença será passada em conformidade. O parecer vinculativo deve ser reservado para as situações em que a Câmara 

Municipal vai licenciar empreendimentos que dizem respeito à esfera de competências da Administração Central e 

cujos requerimentos não chegam sequer ao Município sem o aval da entidade que tutela esta competência. 
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 GESTÃO DO RUÍDO 

 

 

A. A Lei 159/99 de 14 de Setembro apenas prevê ser competência dos órgãos municipais "Participar na fiscalização 

do Regulamento Geral sobre o Ruído". A aprovação de um novo regime legal da poluição sonora em 2000 - 

sucessivamente alterado e actualmente regido pelo Decreto-Lei 9/2007 de 17 de Janeiro - veio atribuir, de forma 

avulsa e incorrecta, novas competências aos Municípios. 

 

B. Com o novo regime compete aos Municípios tomar as medidas adequadas para o controlo e minimização dos 

incómodos causados pelo ruído resultante de quaisquer actividades. Os Municípios passaram a ter que custear a 

elaboração dos dispendiosos mapas de ruído, tendo em vista a sua obrigatória inserção no processo de revisão dos 

PDM. Tal situação implicou novos e acrescidos custos e não cumpriu o artigo 3.º da Lei 159/99 que determina que “A 

transferência de atribuições e competências é acompanhada dos meios humanos, dos recursos financeiros e 

do património adequados ao desempenho da função transferida”. 

 

C. Embora reconhecendo os benefícios que a nova legislação introduziu para a qualidade de vida dos cidadãos, o novo 

quadro legal produziu significativas alterações com repercussões na actividade municipal ao nível técnico, humano e 

financeiro, situação que até hoje não está resolvida. 

 

D. Esta competência deveria ter sido transferida de forma tendencialmente universal, assegurando a administração 

central a correspondente dotação dos meios financeiros, designadamente para aquisição de equipamento, elaboração 

de estudos e formação de um corpo técnico permanente que assegure o seu exercício. Na sequência das posições 

então assumidas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses foi criado em 2003 um programa de apoio 

financeiro, através do qual a administração central comparticipava as despesas efectuadas pelas Câmaras Municipais 

associadas ao cumprimento das disposições do Regulamento Geral do Ruído, designadamente ao nível da aquisição 

de equipamento e elaboração dos mapas de ruído. 

 

E. Considera-se assim essencial a clarificação e especificação das competências municipais ao nível da gestão do ruído 

que, naturalmente, devem englobar funções de análise, diagnóstico, caracterização, elaboração técnica dos mapas 

de ruído e sua aplicação ao planeamento e gestão do território, apreciação e acompanhamento de empreendimentos 

com impactos de ruído e a resolução de situações patológicas existentes que afectem o conforto e a saúde dos 

cidadãos, devendo a cada Município, ao nível da sua decisão política, reservar-se o direito de estabelecer uma 

estratégia para aplicação da lei no seu território, considerando as características do povoamento, o nível dos 

problemas do ruído que se apresentam e o quadro de associativismo municipal em que está inserido. 

 

F. Igualmente, considera-se essencial o estabelecimentto e atribuição aos Municípios do correspondente quadro de 

apoio técnico e financeiro adequado a esta nova competência que, de forma incompleta, foi transferida para a 

administração local decorrendo daí dificuldades de aplicação que acarretam consequências lesivas para o bem-estar 

dos cidadãos - afinal o propósito das políticas de qualidade ambiental que as Autarquias Locais querem implementar. 
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GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 

 

 

A. A Lei 159/99 de 14 de Setembro prevê ser competência dos órgãos municipais "Participar na gestão da qualidade 

do ar, designadamente nas comissões de gestão do ar; Instalar e manter redes locais de monitorização da 

qualidade do ar". A legislação em vigor sobre esta matéria ignora no entanto o quadro normativo no que respeita 

às competências municipais já que os Municípios estão completamente afastados de todo processo. 

 

B. Por efeito do Decreto-Lei 276/99, de 23 de Julho, foram extintas as comissões de gestão do ar e o pessoal, o acervo 

documental e o equipamento afecto ao funcionamento das mesmas foi integrado nas direcções regionais do ambiente, 

actualmente integradas nas CCDR. O actual sistema de controlo não tem capacidade para detectar e actuar sobre os 

problemas de poluição que ocorrem no território razão pela qual a Associação Nacional de Municípios Portugueses entende 

que esta matéria deverá merecer uma alteração profunda à luz do previsto na Lei 159/99 e no quadro do processo de 

transferência de competências, em curso entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

 

C. Atendendo a que está em causa, para além da avaliação da situação existente, a tomada de medidas adicionais que 

viabilizem alcançar os níveis de qualidade do ar que garantam a protecção da saúde humana e do ambiente; 

atendendo igualmente ao teor da lei que estabelece o quadro de transferências de atribuições e competências para 

as Autarquias Locais, não se compreende o afastamento a que estas são votadas. 

 

D. A necessidade de optimizar a resposta administrativa através da definição de um conjunto de procedimentos e de 

estruturas que garantam a aprovação e efectiva aplicação de planos e programas de melhoria da qualidade do ar, 

nomeadamente ao contemplar a análise de vários cenários e equacionar, quando necessário, medidas adicionais e 

respectivas relações custo/eficácia e custo/benefício, de forma a garantir a protecção da saúde humana e do 

ambiente em geral, só será possível através da gestão de proximidade assegurada pelos Municípios. 

 

E. Considera-se assim essencial a transferência para os Municípios de competências ao nível do controlo da qualidade do ar que, 

naturalmente, devem englobar funções de avaliação, gestão e manutenção das redes de controlo, estabelecimento de planos 

de acção quando se verifique alterações de limites com risco para as populações, definição de zonas de risco e sua aplicação ao 

planeamento e gestão do território, adopção de medidas preventivas, resolução de situações existentes que afectem o conforto 

e a saúde dos cidadãos, informação ao público, devendo a cada Município, ao nível da sua decisão política, reservar-se o direito 

de estabelecer a estratégia para aplicação da lei no seu território, considerando as características do povoamento, o nível dos 

problemas que se apresentam e o quadro de associativismo municipal em que está inserido. 

 

F. Igualmente, considera-se essencial o estabelecimento e atribuição aos Municípios do correspondente quadro de apoio 

técnico, financeiro e patrimonial adequado a esta nova competência para que a mesma possa ser exercida 

eficazmente contribuindo para o o bem-estar dos cidadãos - afinal o propósito das políticas de qualidade ambiental 

que as Autarquias Locais querem implementar. 

 



 

 10

GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 

A. Nos termos da lei 159/99 de 14 de Setembro, compete aos Municípios "Gerir as áreas protegidas de interesse local 

e participar na gestão das áreas protegidas de interesse regional ou nacional". A participação das Autarquias na 

gestão das áreas protegidas efectuava-se através das respectivas comissões executivas compostas por um presidente e 

um vogal escolhidos pelo ICN e um segundo vogal escolhido pelo Município onde se localiza a área classificada. 

 

B. Com a publicação da nova lei orgânica do Instituto da Conservação da Natureza (Decreto-lei 136/2007 de 27 de Abril) 

deixaram de existir comissões directivas sendo a gestão das áreas protegidas concentrada em cinco departamentos do 

novo organismo criado: o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P.. A participação das 

Autarquias Locais fica remetida para um novo órgão criado, os conselhos estratégicos das áreas protegidas, órgãos de 

natureza consultiva que funcionam junto de cada área protegida de interesse nacional. 

 

C. O que poderia parecer apenas uma reestruturação de serviços da administração central no âmbito do PRACE, 

concentrando e racionalizando recursos, contrariando os efeitos que o actual modelo de gestão de áreas protegidas 

tem originado - espaços abandonados, fustigados pelos incêndios, por vezes sem regras de gestão, desprovidos dos 

necessários meios de protecção da Natureza - resulta ser, afinal, mais uma medida irracional de centralização e de 

menosprezo pela gestão próxima do Cidadão. 

 

D. Quando está em curso um processo de transferência de competências da administração central para a administração 

local, tendo o Governo aceite o "Ambiente e Ordenamento do Território" como uma das matérias essenciais das 

negociações; quando o próprio PNPOT - documento da autoria do Ministério do Ambiente - aponta para a necessidade 

metodologias assentes na proximidade aos beneficiários; quando é reconhecido o falhanço do modelo centralista para 

gerir as áreas protegidas, eis que se aprova uma medida que vem reforçar esse mesmo modelo, afastando ainda mais 

os Municípios da gestão de uma significativa parte do seu território. 

 

E. Não questionando o essencial papel de coordenação geral e de definição da política nacional de conservação e 

manutenção das áreas protegidas que deve caber à administração central, a gestão destes vastos territórios não pode 

ser feita à margem da intervenção municipal; é que o inegável interesse público nacional destes espaços assume uma 

marcante incidência local. Nalguns Municípios a área classificada abrange mais de 50% do território concelhio sem acautelar 

projectos, propostas de intervenção e estratégias de ordenamento, nem tão pouco contemplar os instrumentos de gestão 

territorial e de política de solos aprovados e plenamente eficazes que respeitem o princípio do sentido útil do território e as 

razões dos direitos e dos valores presentes, incluindo os valores naturais que darão razão à criação da área protegida. 

 

F. Desde 2002 que o prazo fixado para aprovação dos planos de ordenamento das áreas protegidas tem vindo a ser, 

sucessivamente, prorrogado; a inexistência de tais planos confere ao Instituto da Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade amplos poderes de intervenção discricionária no território, que se sobrepõem às competências da 

exclusiva esfera municipal.  
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G. A gestão das áreas protegidas tem-se traduzido assim numa série medidas avulsas que não passam, na maioria dos 

casos, de simples proibições administrativas, muitas das vezes sem fundamento técnico, sem terem em consideração 

nem os usos do solo previsivelmente necessários num espaço temporal de 20 a 30 anos, nem as exigências de infra-

estruturas (áreas a consignar à agricultura, indústria, comércio, turismo, equipamentos públicos, lazer, habitação, 

etc.) indispensáveis para satisfazer quer os direitos da propriedade, quer as necessidades das populações residentes 

quer ainda os objectivos de conservação da natureza. 

 

H. Não questionando o facto de ser a conservação da natureza suporte do desenvolvimento sustentado que todos 

queremos promover, a Associação Nacional de Municípios Portugueses entende que a gestão de qualquer parcela do 

território não pode deixar de se compatibilizar com os instrumentos de planeamento, elaborados com a participação 

de diversas entidades da administração central, que reflectem expectativas de bem-estar sócio económico assentes 

em estratégias de desenvolvimento legitimadas pelos eleitores, traçadas com base no aproveitamento dos recursos 

existentes e tendo em vista a melhoria da qualidade de vida das populações. 

 

I. Para a Associação Nacional de Municípios Portugueses a conservação da natureza passa pela aplicação de medidas 

positivas que assegurem a preservação dos valores em causa, numa prática de planeamento integrado do território, 

em que todos os intervenientes têm claramente definidos os seus limites de intervenção através dos instrumentos de 

planeamento territorial, que vinculam legalmente entidades públicas e privadas e cuja elaboração teve por base a 

participação efectiva de diversas instituições. Quando na demarcação destas áreas existem aglomerados urbanos, 

explorações agrícolas e outras actividades económicas é necessário uma identificação rigorosa dos valores a proteger 

e das zonas que, eventualmente, mereçam um regime de protecção de reserva integral. 

 

J. A política para as áreas protegidas é informada por uma filosofia e por critérios que têm fracassado no objectivo de 

proteger os recursos naturais em causa e também na relação com as populações locais, cujo contributo é 

fundamental para o fim da salvaguarda e valorização dos valores naturais. O objectivo de salvaguarda e valorização 

dos recursos naturais, em áreas por vezes significativamente povoadas, exige um delicado trabalho de concepção 

urbanística e paisagística para integrar infra-estruturas e outras construções associadas à agricultura, indústria, 

comércio, turismo, equipamentos públicos, lazer, habitação, etc.. 

 

K. Os Municípios exigem o rigor no planeamento. E tal rigor passa pela existência de todos os necessários e legalmente 

previstos Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas, elaborados com a participação legítima e efectiva dos 

Municípios cujo território é afectado, com a disponibilização por parte dos organismos da administração central dos 

elementos técnicos e das propostas de orientações de gestão relevantes para aferir do fundamento das opções a 

tomar. Ao mesmo tempo, espaços previstos em PDM e/ou outros planos de ordenamento, devem permanecer assim 

sujeitos às regras previstas nestes instrumentos legais de planeamento. 

 

L. A Associação Nacional de Municípios Portugueses considera não ser justificável a persistente fragilidade do dever de 

ordenar o território estabelecido na LBOT e não pode aceitar a persistente inércia que a Administração Central tem 

vindo a demonstrar na elaboração / aprovação de instrumentos de gestão territorial que são da sua competência 
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(veja-se novamente o caso do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 em falta desde Maio de 1999!!!) e reclamam a 

publicação, no mais curto espaço de tempo, de todos os Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas, enquanto 

instrumento de Planeamento eficaz e rigoroso e cuja elaboração deverá obedecer aos pressupostos legais, 

designadamente no que se refere à participação efectiva das Autarquias, devendo ser identificados e ponderados os 

planos, programas e projectos já existentes ou em preparação, com incidência na área a que respeitam e 

asseguradas as necessárias compatibilizações (cf. artigo 10º da Lei de Bases do Ordenamento do Território). 

 

M. É condição, para haver rigor e confiança no planeamento do território, o respeito pelo carácter excepcional e 

supletivo da figura dos plano especiais os quais estão a ser utilizados de uma forma sistemática e generalizada, 

criando atropelos e disfunções no ordenamento do território, subvertendo os conteúdos dos planos directores 

municipais e a sua operacionalização. 

 

N. Considerando a estrutura geográfica das áreas protegidas - observando a sua base socio-económica e em particular 

a estrutura fundiária, a rede do povoamento, os usos do solo instalados - não tem sentido a figura do plano especial, 

que, fatalmente tem sido assumida como plano sectorial; tal é querer negar a estes espaços o seu carácter 

multifuncional que só pode ser entendido e resolvido no contexto dos planos municipais de ordenamento do 

território, com principal enfoque no PDM e depois em planos de pormenor e, aí sim, em planos sectoriais que tratem 

especificamente da salvaguarda e valorização dos recursos naturais únicos. 

 

O. Considera-se assim essencial a criação de condições legais que garantam a efectiva participação das Autarquias 

Locais na gestão das áreas protegidas de âmbito nacional, situação que não resulta da recente legislação, nos termos 

da qual tal participação é remetida para um órgão com carácter meramente consultivo, em paridade com outros 

representes designados pelos serviços da administração central e organizações não governamentais de ambiente, 

num total desrespeito pela legitimidade e representatividade do Poder Local. 

 

P. Igualmente, considera-se essencial a aprovação de todos os planos de ordenamento das áreas protegidas e demais 

instrumentos de planeamento de áreas classificadas (caso do Plano Sectorial da Rede Natura) para que a gestão 

destas importantes parcelas do território nacional assente em regras claras e transparentes de respeito pelas 

competências das entidades envolvidas e assim se assegure a efectiva protecção dos valores ambientais existentes. 
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GESTÃO DE PRAIAS 

 

 

A. A Lei 159/99 de 14 de Setembro prevê no artigo 26º alínea l) que compete aos órgãos municipais "assegurar a 

gestão e garantir a limpeza e a boa manutenção das praias e das zonas balneares". 

 

B. Há um conjunto de medidas e recomendações que constituam bases de trabalho para a revisão da legislação 

aplicável à gestão e limpeza das praias (competência desempenhada pelos municípios desde há muitos anos sem 

norma expressa habilitante) bem como ao licenciamento das actividades económicas instaladas em praias, 

designadamente bares, restaurantes e esplanadas e venda de quaisquer produtos. 

 

C. Deverão ser formalmente transferidas para os Municípios competências em matéria de gestão de praias, concessionadas ou 

não; tal transferência deve acontecer à luz da Lei 159/99, designadamente no que se refere à concretização e 

financiamento (artigo 4º), modalidades de transferências (artigo 5º) e natureza das atribuições (artigo 6º). 

 

D. A Associação Nacional de Municípios Portugueses considera como áreas a regulamentar, o planeamento, o 

licenciamento de actividades, a segurança e assistência a banhistas, as obras e melhoramentos e o financiamento. 

 

PLANEAMENTO 

i. 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, no respeito pelo Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. 

 

ii. A gestão e o planeamento das zonas balneares passam pela aprovação, revisão e alteração de POOC´s (cujos 

mecanismos de revisão devem ser agilizados) num processo efectivamente participativo no qual os Municípios 

são os principais responsáveis pela gestão do território. 

 

iii. A gestão e o planeamento de zonas balneares devem acontecer num quadro claro e integrado de delimitações de 

competências e no respeito rigoroso pelos instrumentos eficazes de planeamento do território, designadamente o 

PDM, enquanto único plano territorial a determinar a afectação do solo a classes e categorias de uso, onde se 

justapõem todas as necessidades, públicas e privadas, direitos, interesses e pretensões que incidem sobre o 

território, integrando em si os contributos de Planos Sectoriais; 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. 

 

iv. No ordenamento do litoral, por razões de segurança, de economia e operacionalidade, é necessário demarcar em 

Plano Director Municipal, as diferentes classes de praias de acordo com a classificação prevista no respectivo Plano 

de Ordenamento da Orla Costeira. 
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v. Aos Municípios deve ser atribuída a competência para a elaboração dos PAOC´s (Planos de Arranjo da Orla 

Costeira) e outros Planos de Pormenor ou unidades operativas de planeamento e gestão previstos nos 

POOC´s devendo este últimos assumir rigorosamente o carácter de planos supletivos, incidindo sobre áreas 

restritas, singulares e sempre com carácter excepcional. O planeamento destas zonas deve envolver não só a 

área balnear, mas toda a área funcional abrangente (estacionamentos, acessos e apoios de praia). 

 

LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES 

i. 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. Neste sentido 

devem ser atribuídas aos Municípios competências para licenciar, no respeito pelos POOC´s, as seguintes 

actividades: 

a. Concessões de praias; 

b. Instalações de carácter precário ou permanente como bares, restaurantes, esplanadas, zonas de 

estacionamento e qualquer outra ocupação do espaço público; 

c. Venda ambulante de quaisquer produtos; 

d. Apoios de praia, definidos como o conjunto de instalações amovíveis destinadas a melhorarem a 

fruição de praia pelos utentes (barracas, toldos, chapéus de sol, passadeiras, etc.); 

e. Eventos de natureza cultural, recreativa e desportiva; 

f. Publicidade; 

 

SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA A BANHISTAS 

i. Devido à especificidade dos serviços de segurança, vigilância, prestação de socorro e salvamento e 

assistência aos banhistas, afigura-se essencial distinguir de forma inequívoca este tipo de actividade, cuja 

tutela deve necessariamente ser assegurada por uma entidade especializada; esta competência não deve 

assim ser transferida para os Municípios. 

 

ii. A contratação de nadadores-salvadores - elementos essenciais ao funcionamento das praias - e respectiva 

prestação de serviços associados à função, durante a época balnear, deve ser assegurada pelos 

concessionários das praias. Estes devem dotar-se dos materiais e equipamentos necessários a prossecução 

das suas actividades, designadamente em matéria de socorro e salvamento, de acordo com as especificações 

do Instituto de Socorros a Náufragos. 

 

iii. No que se refere apenas à questão da segurança em restrito senso, a constituição de brigadas da Polícia 

Municipal com formação adequada para actuar nestas zonas, seria uma das formas possíveis de ultrapassar a 

falta de segurança a que muitas vezes se assiste devido à falta de policiamento, por força de um reduzido 

corpo efectivo da Polícia Marítima. 

 

LIMPEZA OBRAS E MELHORAMENTOS 

i. A limpeza das praias tem vindo a ser avulsamente assegurada pelos Municípios sem norma expressa habilitante, isto 

é, sem a necessária regulamentação da Lei 159/99. A realização de obras e de melhoramentos tem igualmente 
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vindo a ser assegurada por meios humanos e mecânicos afectos ao Município. Defende-se a transferência para os 

Municípios de todas as competências em matéria de limpeza, obras e melhoramentos. 

 

FINANCIAMENTO 

i. O número 2 do artigo 3º da Lei 159/99 determina que "a transferência de atribuições e competências é 

acompanhada dos meios humanos, dos recursos financeiros e do património adequados ao 

desempenho da função transferida". Deve o Governo dotar os Municípios dos meios necessários que 

permitam assegurar o exercício das competências referidas nos pontos anteriores. Igualmente deve ser 

atribuída aos Municípios a competência para cobrar taxas, previstas em regulamento, associadas ao 

licenciamento das actividades atrás mencionadas. 



 

 16

GESTÃO DE ÁREAS PORTUÁRIAS 

 

 

A. A atenção dada, nos últimos anos, às frentes ribeirinhas tem marcado uma viragem significativa no conceito de 

qualidade de vida urbana e uma nova exigência relacional entre os vários espaços edificados e de fruição que 

integram o território urbano. Estas frentes, desde sempre associadas ao uso económico gerado pela actividade 

portuária, deverão manter o seu papel como espaço de revitalização económica da respectiva cidade. 

 

B. As áreas ocupadas pelos portos ou afectas à sua expansão foram sempre limitativas e determinantes do desenvolvimento 

de todo o espaço urbano envolvente, estabelecendo fortes barreiras ao natural diálogo da cidade com a frente de água, 

marítima e fluvial e induzindo significativos impactes ambientais e urbanísticos sobre a sua envolvente. 

 

C. Os espaços portuários encerram em si valores culturais e técnicos específicos (patrimoniais, históricos e de 

arqueologia industrial) de grande importância para uma vivência e identidade urbana. A inacessibilidade de fruição e 

uso público de significativas áreas de território ribeirinho de forte potencial regenerativo, tão necessário á qualidade 

de vida urbana, conflitua com a procura urbana de espaços de lazer e culturais, de uma maneira geral inexistentes 

no próprio perímetro da cidade. 

 

D. Sendo naturalmente complexas as relações que se estabelecem entre uma cidade e o seu porto, pela existência de 

um conjunto de múltiplos e distintos interesses públicos e privados, que se territorializam nas frentes urbanas 

marítimas e portuárias, ao coexistirem entidades de jurisdição completamente autónoma, num território urbano por 

principio indivisível, é aumentada de forma exponencial a impossibilidade de colaboração e concertação, com vista ao 

desenvolvimento do interesse público. 

 

E. Não fará sentido que estando o conjunto dos territórios municipais totalmente coberto com planos de ordenamento, 

as áreas portuárias existam dentro destes territórios como espaços "vazios" de qualquer disciplina regulamentar e 

para os quais não há sujeição à obrigatoriedade de elaboração de estudos de planeamento e ordenamento. 

 

F. Não é igualmente aceitável que as áreas portuárias, ao serem enquadradas nos planos de natureza sectorial, reforcem um 

carácter de acentuada monofuncionalidade, quando as suas actividades desempenham um papel de grande 

complementaridade na sustentação das actividades urbanas. Acresce o facto de parte de algumas áreas do perímetro 

portuário serem já desnecessárias à sua função estrita, o que permitirá vir a pensá-las para outros usos e funções urbanas. 

 

G. A necessidade de encontrar uma organização portuária que considere os interesses do Município e da região em que 

o porto se insere, o reequacionar do actual modelo de gestão, não só das zonas de jurisdição das autoridades 

portuárias mas também da própria gestão portuária e do papel que cabe ás autarquias nessa gestão, levou o XIV 

Congresso da ANMP a aprovar a proposta de que as áreas portuárias têm de se submeter ao planeamento municipal, 

nomeadamente no âmbito do PDM, não podendo continuar a constituir ilhas desarticuladas do território envolvente. 
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H. Sobre esta matéria importa assim assegurar o efectivo exercício pelos Municípios das competências partilhadas que a 

lei prevê, de entre as quais o licenciamento municipal das utilizações nas zonas de uso não portuário integradas nas 

áreas sob jurisdição dos portos, já previsto na lei (quer no Decreto-Lei 555/99, de 16 Dezembro, quer no regime das 

áreas portuárias autónomas e não autónomas) mas ignorado na prática; a criação da figura dos planos de 

ordenamento e expansão portuária e consagração da participação dos Municípios na sua elaboração e aplicação. 

 

I. Deve igualmente ser equacionada a transferência para os Municípios ou para as suas associações, mediante 

contratualização com as Autarquias interessadas, a propriedade, a manutenção e a gestão de pequenos portos de pesca. 

 

I.  TENDO EM CONTA: 

 

(a) Que em Portugal a importância do sector portuário sempre foi determinante, fruto da nossa posição geográfica 

com uma grande fronteira marítima e pelo facto de sermos periféricos em relação ao Continente Europeu; 

 

(b) Que com o desenvolvimento do comércio mundial da UE e dos acordos internacionais, a actividade 

portuária tem-se desenvolvido muito nos últimos anos, sendo este desenvolvimento sentido no aumento 

das quantidades movimentadas, mas também ao nível das técnicas que têm vindo a ser adoptadas na 

movimentação de cargas (pelos portos nacionais passa 80% do nosso comércio com o exterior); 

 

(c) Que este aumento das cargas movimentadas nos portos, tem-se vindo a traduzir num impacto negativo, 

nomeadamente no tocante ao volume de emprego, fruto da aplicação de novas tecnologias que não foram 

acompanhadas das necessárias medidas complementares de forma a criar alternativas para ocupação dos 

trabalhadores entretanto desmobilizados; 

 

(d) Que nos portos se desenvolvem actividades nas quais todo o tipo de poluição pode ocorrer, como resultado 

da sua actividade na água (colisões, descargas de poluentes, etc) ou em terra, incluindo a atmosfera, além 

de um grande aumento do tráfego rodoviário e consequentes estrangulamentos na circulação; 

 

(e) Que as intervenções dentro das áreas portuárias têm significativos impactos nas zonas lagunares que 

importa analisar e gerir numa lógica de gestão integrada dessas mesmas zonas; 

 

(f) Que o aumento das mercadorias que passa pelos portos tem levado à necessidade de criar novas zonas de 

parqueamento que se vão localizando nos mais diversos locais, enquanto outras zonas portuárias vão 

sendo desafectadas, dando origem a uma imagem de abandono;  

 

(g) Que nestas zonas, as autoridades portuárias pretendem dar uso diferente do portuário, sem que para tal se 

articulem com as Autarquias quanto ao uso a dar a esses espaços públicos; 

 

(h) Que não é possível um desenvolvimento portuário sustentado sem que a par do seu desenvolvimento 

económico se proteja o ambiente dos portos e das cidades, e se assegure uma justa distribuição dos 

resultados do crescimento; 
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(i) Que as Autarquias devem participar activamente na definição da Política Portuária Nacional e na gestão 

corrente dos portos numa óptica de integração territorial e urbana; 

 

(j) Que a necessidade de um planeamento e de uma gestão portuária sustentável, nomeadamente ao nível de 

medidas, programas de acção e projectos prioritários de integração territorial e urbana, de qualidade 

ambiental e de responsabilidade social, obriga a que se defina um modelo de acompanhamento formal da 

actuação das administrações portuárias pelos Municípios, de forma a que a gestão diária pratique com 

profundidade os objectivos referidos; 

 

(k) Que as Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo-Portuário referem de forma muito explícita o 

alargamento a novas soluções de gestão, considerando que os Municípios e associações de Municípios vêm 

reivindicando de forma crescente a sua participação na gestão de infra-estruturas portuárias; 

 

II. CONSIDERA-SE URGENTE A ADOPÇÃO DE MEDIDAS RELATIVAS À: 
 

1. Participação dos Municípios na discussão e concretização da Lei dos Portos, dos Planos de Estratégia e Exploração dos 

Portos e do Plano Nacional Marítimo Portuário, cujas orientações estratégicas que os antecedem foram recentemente 

alvo de discussão pública, pela importância que a respectiva estratégia de investimentos assume no contexto do 

desenvolvimento regional e local e consequentemente na programação da própria Estratégia Municipal; 

 

2. Articulação do Sistema Portuário com os níveis de planeamento nacional, regional e local, numa visão de 

efectiva sustentabilidade económica e ambiental das actividades que lhe estão associadas; 

 

3. Redefinição do conceito de plano sectorial, aplicável às áreas portuárias, invertendo o carácter de mono 

funcionalidade, a que tem sido associado, por uma complementaridade de actividades directamente articuladas 

com a diversidade funcional urbana; 

 

4. Participação directa dos Municípios na discussão dos planos das áreas portuárias, com vista a uma 

imprescindível articulação com os planos municipais de ordenamento do território, em especial o Plano Director 

Municipal; 

 

5. Incorporação do conceito de intermodalidade de transportes, rodo-ferroviário e marítimo, na articulação dos 

planos municipais com os planos portuários; 

 

6. Incorporação da componente ambiental no desenvolvimento dos planos portuários, com especial incidência na 

preservação e utilização criteriosa dos recursos naturais, tratamento de efluentes, controle de ruído e emissão 

de poluentes; 

 

7. Intervenção do Município, em articulação com a entidade portuária, no processo de licenciamento de actividades 

complementares a instalar em área portuária, nomeadamente quanto ao seu tipo, localização e imagem. 
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III. PROPÕE-SE A SEGUINTE REVISÃO DO DECRETO-LEI Nº 32 842 DE 1943 

 

A necessidade de um ordenamento urbanístico específico das áreas portuárias encontra-se acolhida no Decreto-Lei n.º 

32842, de 1943, que prevê a realização de planos de ordenamento e expansão portuária. Estes instrumentos de 

planeamento próprios das áreas portuárias encontram-se mais recentemente previstos nos estatutos do Instituto Portuário 

e dos Transportes Marítimos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 257/2002, de 22 de Novembro, diploma que comete a este 

instituto público a competência de elaborar os planos de ordenamento portuário e de expansão de áreas portuárias, 

remetendo, assim, para o Decreto-Lei nº 32842. Neste contexto, é relevante o facto de as áreas sob jurisdição portuária 

se encontrarem excepcionadas do âmbito dos planos de ordenamento da orla costeira, nos termos do Decreto-Lei n.º 

309/93, de 2 de Setembro. 

 

Porém, o Decreto-Lei n.º 32842 carece, há muito, de uma revisão que o adeqúe às alterações institucionais ocorridas 

desde a sua entrada em vigor, nomeadamente, conferindo às autarquias um papel nas opções de planeamento relativas 

às áreas de jurisdição portuária, áreas estas que muitas vezes representam parte significativa do território municipal. 

 

O presente diploma procede, assim, à revisão do Decreto-Lei n.º 32842, assegurando a efectiva participação dos 

municípios na elaboração dos planos de ordenamento e expansão portuária e reforçando a possibilidade de as áreas sob 

jurisdição portuária, sempre que não se encontrem afectas ao uso portuário nem seja previsível que o venham a ser no 

curto a médio prazo, serem transferidas para os mesmos municípios, mediante protocolos de cessão. Pretende-se 

igualmente assegurar a efectiva participação das entidades abrangidas na definição das políticas portuárias, no 

apetrechamento dos portos e na sua integração na rede de infra-estruturas gerais. O regime vigente tem o mérito de 

reservar perímetros estratégicos da zona costeira marítima e estuarina necessários às actividades portuárias. 

 

Prevê-se ainda a clarificação da possibilidade de existência de portos municipais, sempre que se trate de infra-estruturas 

de carácter local, sem expressão estratégica na rede de transportes marítimos nacionais, designadamente portos de 

pesca, portos de recreio, portos desportivos ou marinas. 

 

A integração dos portos na rede de transportes e a sua articulação com as actividades industriais, comerciais e centros de 

logística, enquanto principais utilizadores do transporte marítimo, requer um planeamento conducente aos mais prósperos 

resultados, adoptando um sistema descentralizador da acção do Estado e considerando os contributos dos municípios e 

mesmo de instituições privadas que actuam neste sector. 

 

 

Assim: 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 

 

Artigo 1º 

Objecto 

1. O presente diploma regula o planeamento, gestão e aproveitamento das áreas da faixa costeira que se 

encontram, nos termos da lei, sob jurisdição portuária, adiante designadas “áreas portuárias”. 
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2. As áreas portuárias são objecto de planos de ordenamento e expansão portuária (POEP), os quais delimitam, 

em cada caso, nos termos do presente diploma, as respectivas áreas de uso portuário, bem como as áreas não 

afectas ao uso portuário, definindo, para estas últimas, com a participação dos municípios respectivos, as regras 

dos seus usos, aproveitamentos e conservação. 

 

Artigo 2º 

Elaboração dos POEP 

1. Os planos de ordenamento e expansão portuária são elaborados pelas administrações portuárias, quando 

existam, ou pelo Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, nos restantes casos. 
 

2. A elaboração do POEP é determinada por portaria do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, 

a qual determina a composição da respectiva comissão de acompanhamento, que será sempre integrada por um 

representante de cada município abrangido pela área de jurisdição portuária em causa. 

 

Artigo 3º 

Zonamento 

1. Os POEP distinguem, dentro da respectiva área de incidência, os espaços afectos ao uso portuário e os espaços 

de uso não portuário. 
 

2. Os espaços de uso portuário compreendem as zonas necessárias ao funcionamento do porto e à sua expansão, 

diferenciando-se as seguintes zonas:  
 

a) zona do porto, correspondente ao cais e outras construções fundamentais ao funcionamento do porto; 
 

b) zona de logística portuária, correspondente ao espaço destinado a instalações directamente ligadas à 

administração e operação portuária, e que carecem de uma localização muito próxima da zona do porto; 
 

c) zona de expansão portuária, correspondente à área de reserva que o POEP deve programar e salvaguardar 

para futuros desenvolvimentos quer da zona do porto, quer da zona logística associada. 
 

3. Os espaços de uso não portuário compreendem zonas não directamente necessárias à exploração do porto, 

diferenciando-se as seguintes zonas: 
 

a) zona de actividades complementares, designadamente áreas de indústria, comércio e serviços cuja 

proximidade ao porto é desejável, mesmo não tendo uma relação directa com a actividade portuária; 
 

b) zona de actividades não relacionadas com a actividade portuária, envolvendo usos suscitados pelo sistema 

urbano, tais como serviços de restauração, turismo, cultura e lazer. Nesta zona, quando se trate de 

espaços necessários à normalização da interface com o tecido urbano e das suas funções, a gerir no 

âmbito das competências municipais, o POEP deve contemplar as orientações para o estabelecimento de 

bases protocolares de gestão partilhada; 
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c) zonas remanescentes, a afectar aos usos propostos pelo plano, designadamente espaços naturais que 

carecem de cuidados de conservação. 
 

Artigo 4º 

Conteúdo Geral dos POEP 

1. Os POEP, tendo por base o zonamento referido no artigo anterior, devem explicitar as necessidades e os 

desenvolvimentos previstos relativos às redes de infra-estruturas internas e de nível municipal e regional, 

considerando as seguintes especialidades: 

a) Acessibilidades, atendendo aos diversos modos de transportes; 

b) Energia eléctrica e gás; 

c) Abastecimento de água e tratamento de efluentes; 

d) Telecomunicações. 
 

2. Compete aos POEP assegurar a articulação com os planos municipais de ordenamento do território e o desenho 

da implantação e índices de construção das instalações terrestres nos espaços afectos ao uso portuário e nos 

espaços de uso não portuário. 
 

Artigo 5º 

Ratificação e Aprovação dos POEP 

1. Os POEP são aprovados por portaria do Ministro com tutela sobre o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos. 
 

2. A aprovação do POEP referida no número anterior só pode ter lugar após a respectiva versão final, no que diz 

respeito ao aproveitamento dos espaços classificados como de uso não portuário nos termos do artigo 3º, obter 

aprovação nas câmaras municipais e assembleias municipais dos municípios abrangidos. 
 

 

Artigo 6º 

Licenças 

1. A execução de obras de edificação ou demolição localizadas na área de uso portuário está sujeita a licença do Instituto 

Portuário e dos Transportes Marítimos ou da respectiva administração portuária, quando exista, sob parecer da 

respectiva câmara municipal. 
 

2. A execução de obras de edificação ou demolição localizadas na área de uso não portuário está sujeita a licença 

municipal, nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 

de 4 de Junho, sob parecer do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos ou da respectiva administração 

portuária, quando exista. 
 

Artigo 7º 

Transferência de áreas não portuárias 

1. Em cada área portuária, as zonas classificadas de uso não portuário, ou parte das mesmas, podem ser 

transferidas para os municípios respectivos, sempre que tal for acordado entre o Instituto Portuário e dos 

Transportes Marítimos ou a administração portuária, quando exista, e o Município em causa. 
 

2. A transferência referida no número anterior será feita mediante protocolos de cessão, nos termos da lei. 
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Artigo 8º 

Portos municipais 

1. Os portos artificiais sem expressão estratégica na rede de transportes marítimos nacionais, designadamente 

portos de pesca, portos desportivos, portos de recreio, marinas e outras instalações portuárias, são 

considerados domínio público do Município onde se localizam. 
 

2. A construção dos portos referidos no n.º 1 é licenciada pelo Município respectivo, mediante parecer do Instituto Portuário. 
 

Artigo 9º 

Revogação 

É revogado o Decreto-Lei nº 32842 de 1943 
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GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

A. A Lei 159/99 de 14 de Setembro estabelece para os Municípios e para os seus órgãos, competências na área do 

ambiente em geral e dos recursos hídricos em particular. 

 

B. A utilização da água enquanto recurso ambiental de elevado valor económico exige equilíbrios, solidariedades e 

compatibilização de interessasses entre cidadãos, administração pública, agentes económicos, poderes políticos. Exige a 

definição de modelos de utilização e gestão ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis. Modelos integrados 

que visem ganhos de eficiência, respeitem o necessário equilíbrio entre os imperativos da protecção e da utilização e a 

viabilidade económica e que ao mesmo tempo se enquadrem num modelo amplo de desenvolvimento nacional. 

 

C. Mas qualquer modelo de gestão da água não poderá deixar de reconhecer os Municípios como efectivos parceiros na 

gestão e no planeamento deste recurso que, por ser um bem do domínio público, deve estar sob tutela das 

administrações pública central, regional e local. É, aliás, a própria Directiva Quadro da Água que estabelece "As 

decisões deverão ser tomadas tão próximo quanto possível dos locais em que a água é efectivamente 

utilizada ou afectada.". A participação dos Municípios, deverá acontecer assim ao nível da gestão e não apenas 

num mero processo de consulta sem carácter vinculativo ou como cobradores de taxas para a Administração Central. 

 

D. Aos Municípios deve ser cometido o papel de efectivos participantes nos domínios do licenciamento, da fiscalização, gestão 

e planeamento dos recursos hídricos e não o papel de meros receptores de emanações das Administrações de Regiões 

Hidrográficas como acontece quando se prevê que estas possam delegar nas Câmaras Municipais poderes de licenciamento 

e fiscalização de utilização de águas e poderes para elaboração e execução dos planos específicos de gestão das águas; ou 

seja, no essencial, a ARH (entidades directamente responsáveis pela gestão da água, assumindo competências não apenas 

de planeamento, mas também de licenciamento e fiscalização) decide e o Município cumpre, como se existisse uma relação 

de hierarquia em que o superior hierárquico é a ARH e a Câmara Municipal o inferior. 

 

E. É inaceitável que os Municípios corram o risco de ficar dependentes de vontades alheias e verem inviabilizadas 

estratégias de gestão dos seus sistemas de abastecimento, situação que poderá surgir como consequência do regime 

de concessões previsto. O modelo de gestão dos recursos hídricos não poderá deixar de considerar os elevados 

investimentos que os Municípios têm vindo a fazer, ao longo dos anos, na construção de infra-estruturas de captação 

e retenção de água, sistemas de abastecimento às populações, tratamento, saneamento, controle da qualidade, etc. 

 

F. Uma transferência de competências mitigada e incompleta leva o Estado a instrumentalizar a acção dos Municípios, 

subordinando-os a um poder central que subverte a ordem institucional. Nesta linha, o Estado retém o poder de 

decisão, de iniciativa e de controlo sobre a competência em causa e transfere para o Município as tarefas de 

execução e de gestão, sem condições para uma prática administrativa livre e responsável. 
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REABILITAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA 

 

 

A. O domínio hídrico é um recurso estratégico cuja operacionalização, enquanto recurso económico e preservação e 

qualificação, enquanto recurso natural, são de importância vital para desenvolvimento do país e, como tal, tarefa que 

todos deve, responsavelmente, envolver. 

 

B. A rede hidrográfica nacional, incluindo aí os lençóis freáticos e as zonas húmidas, encontra-se em muito dos seus 

pontos degradada carecendo de urgentes intervenções no sentido da sua reabilitação, nomeadamente através da 

realização de obras de limpeza e conservação que garantam as condições de escoamento das linhas de água e que 

permitam actuar de modo mais eficaz na prevenção de graves acidentes como os que têm vitimado, por motivos de 

cheias dos rios, os habitantes de zonas ameaçadas. 

 

C. Independentemente do estatuto público ou privado dos terrenos que integram leitos, margens e zonas adjacentes das águas 

públicas, que não deverá ser, no âmbito deste proposta, alterado, entende-se que a aplicação do princípio da não 

retroactividade das leis bem assim como o princípio do respeito dos direitos adquiridos, não deverá prejudicar, na prática, os 

interesses gerais das populações, especialmente quando estamos perante problemas ao nível da segurança de pessoas e bens. 

 

D. O que se pretende é assegurar a intervenção dos Municípios no planeamento, no licenciamento, na limpeza e conservação de 

linhas de água, de modo a que possam ser tomados em conta os perigos emergentes: ao nível da segurança das populações 

mas, igualmente, ao nível dos problemas de ordem ambiental muitas vezes associados a estes recursos naturais. 

 

E. Esta matéria rege-se essencialmente pelo Decreto-Lei 46/94 de 22 de Setembro com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei 234/98 de 22 de Julho. De acordo com tal diploma, a limpeza e desobstrução de linhas de água carece de título de 

utilização, qualquer que seja a natureza e personalidade jurídica do utilizador e deve obedecer aos seguintes normativos: 
 

 

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA 
(Decreto-Lei 46/94 de 22 de Setembro) 

 
Artigo 45º 

Princípio geral 
1. Nos leitos e margens que integram o domínio público, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, compete 

às entidades com jurisdição sobre os mesmos a realização dos trabalhos tendentes à sua limpeza ou desobstrução. 
 

2. Os proprietários ou possuidores de parcelas de leitos e margens que não integrem o domínio público devem mantê-las em bom estado 
de conservação, procedendo à sua regular limpeza e desobstrução. 

 
3. Quando se trate de uma linha de água inserida em aglomerado urbano, cabe ao respectivo Município a responsabilidade referida no número anterior. 

 
4. A limpeza e a desobstrução dos terrenos mencionados no n.º 2, se exigidas pela verificação de circunstâncias, nomeadamente 

climatéricas, excepcionais que envolvam acções de regularização, aterros, escavações ou alterações do coberto vegetal, competem às 
entidades mencionadas no n.º 1 

 
5. Salvo o disposto no artigo 48.º, as acções mencionadas nos números anteriores estão sujeitas à obtenção de licença, que pode ser 

outorgada pelo prazo máximo de 10 anos, nos termos do artigo 6.º, com as especificidades previstas na presente secção. 
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Artigo 48.º 

Obrigatoriedade de limpeza e desobstrução 
1. A DRA, sempre que verifique a necessidade de limpeza e desobstrução prevista no n.º 2 do artigo 45.º, notifica o respectivo 

proprietário ou possuidor para a elas procederem. 
 

2. Quando se desconheça o proprietário ou possuidor dos terrenos a limpar ou a desobstruir, a notificação prevista no n.º 1 poderá ser 
feita por editais a afixar nos lugares de estilo. 

 
3. Da notificação prevista nos n.º 1 e 2 deve constar a indicação das acções de limpeza e de desobstrução a realizar. 

 
4. Se não forem realizadas as operações previstas no n.º 1, ou a pedido expresso dos particulares, a DRA pode efectuar as acções de 

limpeza e desobstrução, repartindo as despesas proporcionalmente pelos proprietários confinantes. 
 

5. Os documentos que titulam as despesas realizadas nos termos do número anterior, quando não forem pagas voluntariamente pelos 
proprietários ou possuidores no prazo de 20 dias a contar da sua notificação, servem de título executivo. 

 

 

 

F. O teor do artigo 48.º confere a todo este regime um carácter extremamente precário que tem levado à demissão de 

responsabilidades, quer da administração central quer de proprietários, sempre que estamos perante linhas de água 

não inseridas em aglomerados urbanos; como resultado temos uma rede hidrográfica abandonada, obstruída em 

muitos dos seus pontos, foco de problemas ambientais e de insegurança para as populações em tantos outros. 

 

G. A questão das rede hidrográfica implica com todas as vertentes do ordenamento do território desde a organização ao 

controlo dos usos e utilizações do solo, de modo a racionalizar os consumos de água e assegurar o correcto 

tratamento dos efluente e de outros factores que constituam riscos de poluição ou de perturbação do regime hídrico 

dos cursos de água. A transferência para os Municípios de competências em matéria de planeamento, licenciamento, 

limpeza e conservação de linhas de água terá sempre de ser referida a determinados cursos ou troços de cursos de 

água. Devem ser tomados em conta os valores naturais em presença e os problemas de ordem ambiental, 

nomeadamente os riscos potenciais ao nível da segurança das populações observando os usos e actividades 

praticadas nos terrenos marginais. 

 

H. É neste sentido que a Associação Nacional de Municípios Portugueses considera imprescindível localizar os problemas 

através da intervenção das Autarquias Locais, como forma de inverter a tendência de abandono a que esta matéria 

está votada. Aliás, há cerca de dez anos, o Governo veio propor à ANMP a assinatura de um protocolo justificando-o 

pela incapacidade da administração central para resolver mais este problema, no qual como em tantos outros, uma 

gestão de proximidade faz toda a diferença. 

 

I. Propunha nessa altura o Governo que os Municípios - num total incumprimento da lei - financiassem obras da exclusiva 

responsabilidade da administração central. Propõe agora a ANMP que, no âmbito da vontade descentralizadora que o actual 

Governo tem vindo a manifestar através do discurso político, se transfira para a administração local as competências e 

correspondentes meios que permitam reabilitar e manter reabilitada a rede hidrográfica nacional tendo em vista a redução 

da probabilidade de ocorrência de inundações e prejuízos para pessoas e bens. 
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J. Com o objectivo de melhorar as condições de escoamento de linhas de água nos seus troços rurais e urbanos, num quadro 

de protecção, recuperação e valorização ambiental bem como de prevenção de riscos, deverá assim ser da competência 

municipal a limpeza e desobstrução de linhas de água cuja função se prenda com aqueles objectivos e cuja identificação e 

critérios de intervenção deverá obedecer a um trabalho de campo exaustivo. O que em tempos se traduziu em protocolos 

de colaboração através dos quais os Municípios, num espírito de voluntarismo e boa-vontade, financiavam e realizavam 

obras da responsabilidade da administração central, passará a ser um competência municipal que o Governo deverá 

transferir num escrupuloso cumprimento da Lei 159/99 de 14 de Setembro. 

 

K. Estaremos desta forma a contribuir para um desígnio traçado pelo Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território - 

"Preservar o quadro natural e paisagístico, em particular os recursos hídricos ..."; desígnio inteiramente subscrito 

pelas Autarquias Locais que reconhecem os significativos impactos negativos que o actual regime pode ter ao nível da 

manutenção da diversidade e interesse ecológico das zonas afectadas, dos níveis freáticos, da qualidade da água, da fixação 

de solos, em suma, da sustentabilidade dos ecossistemas ribeirinhos em geral. Mas estaremos igualmente a dar 

cumprimento à Directiva Quadro da Água que estabelece "As decisões deverão ser tomadas tão próximo quanto 

possível dos locais em que a água é efectivamente utilizada ou afectada.". 

 

L. Finalmente, estaremos a melhorar o serviço prestado às populações melhorando as condições ambientais e de 

segurança em que vivem. 
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LEI DAS PEDREIRAS 

 

 

A. A Lei 159/99 de 14 de Setembro prevê ser competência dos órgãos municipais "Licenciar e fiscalizar a extracção 

de materiais inertes"; é igualmente da competência dos órgãos municipais o "licenciamento e fiscalização de 

explorações a céu aberto de massas minerais". 

 

B. A legislação em vigor sobre esta matéria (Decreto-Lei 270/2001 de 6 de Outubro) ignora o quadro normativo no que 

respeita às competências municipais ao limitar a intervenção municipal a critérios que se prendem com a potência 

dos meios mecânicos utilizados, o número de trabalhadores e a profundidade das escavações. Porque a Lei 159/99 

transferiu para os Municípios a competência para o licenciamento e fiscalização de explorações a céu aberto de 

massas minerais sem qualquer limitações e porque os sucessivos Governos, em vez de implementarem essa 

transferência, propõem-se inclusivamente retroceder em relação ao regime vigente, a ANMP considera que se está a 

incorrer em inconstitucionalidade orgânica. 

 

C. E se em princípio, a ANMP poderá aceitar que a pesquisa e exploração de determinadas áreas de massas minerais, 

pela sua dimensão e consequente condição estratégica e relevante interesse para a economia nacional, possam estar 

na competência da administração central, tal situação só se aceitará como excepcional e com identificação precisa 

dos casos em que tal circunstância estratégica se verifica. 

 

D. As principais questões de constrangimentos da actual legislação prendem-se, no essencial, com o ordenamento do 

território, defendendo-se a este nível, uma maior intervenção municipal durante os processos de avaliação de 

impactes ambientais e planos de ampliação e recuperação ambiental e paisagística, de modo a ordenar e ajustar o 

espaço disponível de acordo com as necessidades locais. Há situações, onde ocorra uma grande concentração de 

empresas de extracção de inertes, que apresentam problemas graves devido à condução da exploração à margem de 

um planeamento que assegure uma correcta recuperação paisagística. 

 

E. Por questões que se prendem com a preservação do ambiente e do ordenamento do território, a ANMP entende que 

a Lei das Pedreiras deve ter consideração a existência de planos de ordenamento eficazes (PMOT’S, PROT´s, etc.) 

em qualquer zona de exploração. Os Municípios não podem deixar de ser consultados no âmbito do processo de 

aprovação do Plano de Pedreira para que, de entre outros aspectos, se contornem potenciais incomodidades sentidas 

pelas populações vizinhas, se articulem as decisões com os PMOT’s e se garanta a recuperação paisagística 

preconizada nos PDM’s e noutros planos de ordenamento. 

 

F. Tendo em conta que o Plano de Pedreira é aprovado pelo Ministério da Economia e o Plano Ambiental e de 

Recuperação Paisagística é aprovado pelo ICNB ou CCDR, pouco resta para a intervenção dos Municípios. Defende-se 

a emissão de um parecer único das entidades a consultar sendo a aprovação competência Municipal. 
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G. Por outro lado, sendo a atribuição da licença de exploração das pedreiras a céu aberto competência das Câmaras 

Municipais, não deverá o montante da taxa a cobrar por tal licenciamento ser fixado por Portaria do Governo, como 

previa uma proposta do Governo recentemente apresentada à ANMP. Gozando do regime de autonomia 

administrativa e financeira, deverá caber exclusivamente aos Municípios a fixação das taxas a aplicar, dando 

cumprimento à Lei 53-E/2006 de 29 de Dezembro, que o Governo recentemente fez aprovar, relativa ao Regime 

Geral das Taxas das Autarquias Locais. 

 

H. Quando se defende a descentralização de competências para os Municípios por serem estes quem mais próximo está 

das populações e, dessa forma, melhor podem exercer um sem número de funções, na prática assiste-se a uma 

crescente concentração de poder nos organismos dependentes da administração central. 

 

I. Considera-se assim essencial clarificar e especificar o leque de competências municipais neste domínio, devendo o 

novo quadro legal dar cumprimento à Lei 159/99 de 14 de Setembro atribuindo aos Municípios o licenciamento em 

todas as situações sem prejuízo da possível existência de pareceres da Administração Central. 
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GESTÃO DO TERRITÓRIO | INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO 

 

 

A. O preâmbulo do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial é claro ao estabelecer para Estado e Autarquias, o 

dever de “respeito pelas respectivas atribuições na elaboração dos vários instrumentos e o cumprimento dos limites materiais impostos à 

intervenção dos diversos órgãos e agentes relativamente ao processo de planeamento nacional, regional e municipal” . No entanto, o 

regime legal vigente acaba por contradizer a intenção enunciada ao criar um quadro de competências onde os poderes se 

sobrepõem e atropelam. O mesmo acontece em relação aos conteúdos, objectivos e efeitos dos planos. A existência de 

planos paralelos a determinar a afectação dos usos do solo e a fragmentação das competências entre vários serviços da 

Administração estão na origem de disfunções e conflitualidades no planeamento. 

 

B. É o que acontece quando PROT e PEOT estabelecem parâmetros urbanísticos, regulando de forma concreta partes 

delimitadas do território, o que acaba por se traduzir numa invasão da esfera natural de competências municipais. O PROT 

e o PEOT não podem substituir-se ao PDM nem este pode tirar margem conceptual e espaço normativo aos PU e PP. É o 

que acontece, também, quando, a pretexto de verificar a compatibilidade de um plano municipal em elaboração com outros 

planos em vigor ou com as normas legais e regulamentares aplicáveis, os técnicos da Administração Central passam, 

subjectivamente, a criar e impor ideias alternativas e a definir objectivos, interferindo na esfera do poder municipal. 

 

C. Os planos não podem ser considerados como um fim em si, mas como instrumentos que ajudam a procurar as melhores 

soluções para o desenvolvimento sócio-territorial, alterando o que está desactualizado, corrigindo o que está errado e 

incorporando valores e ideias inovadoras e pertinentes. Os planos têm de ser avaliados pelos seus resultados concretos no 

terreno e pela sua eficácia administrativa onde a componente temporal é determinante. 

 

D. Diversos organismos da Administração Central produzem normativas e directivas com parâmetros de referência, 

estabelecendo áreas por habitante para equipamentos, serviços e espaços livres, e outros elementos e indicadores para a 

composição urbana tendentes a impor uma uniformização de critérios quantitativos. Este exercício não pode ser 

transformado em regra impositiva, sob pena de dar origem a situações caricatas pela desproporção ou mesmo falta de 

sentido da sua aplicação no contexto singular do plano ou da operação urbanística em causa. É por isso que os programas 

urbanísticos deveriam decorrer ao abrigo da importante figura de plano geral de urbanização (PGU), que deveria ser 

recuperada como instrumento sensível à identidade do aglomerado urbano e às suas características específicas de conjunto. 

Assim, as normas e as directivas sectoriais e supletivas e o próprio PDM deixariam de impor parâmetros urbanísticos cegos. 

 

E. No momento em que se está a proceder à revisão dos PDM de 1.ª geração é importante observar os seus principais 

defeitos estruturais, que são: 

 

E.1. Não terem sido assumidos como o único plano territorial de classificação e preparação da afectação dos usos do solo. 

Essa função foi perturbada por outros planos como os PROT e PEOT em cujos regulamentos se demarcaram usos, 

índices de construção, volumetrias e outros parâmetros deslocados, estabelecendo uma grave confusão. 
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E.2. A falha no ordenamento do espaço rústico considerando a salvaguarda dos valores naturais das “áreas classificadas”, a 

condução dos espaços florestais de produção e protecção e estruturação dos espaços agrícolas. Estes objectivos e 

responsabilidades foram iludidos pelas figuras da RAN e da REN. 

 

E.3. A demarcação das “áreas urbanizáveis” não ter sido articulada com a atempada elaboração de planos de urbanização 

e planos de pormenor, pelo contrário, a feitura deste planos foi dificultada ao ponto de a tornar praticamente 

impossível para a generalidade do sistema urbano. 

 

E.4. Não terem proporcionado aos Municípios instrumentos de gestão para assegurar a disponibilização dos terrenos das 

“áreas urbanizáveis” para implementar a sua efectiva urbanização. 

 

E.5. A sua desactualização, em muitos casos verificada logo aquando da sua publicação em Diário da República, que se 

deve à lentidão do processo de elaboração e à impossibilidade prática de proceder a actualizações, as quais implicam 

um tempo processual semelhante ao da elaboração de um novo plano. 

 

E.6. O conteúdo substantivo do plano ter uma estrutura monolítica que dificulta a sua revisão mesmo que simplificada. 

Recomenda-se, portanto, uma nova formalização do plano, diferenciando quatro níveis: 
 

E.6.1. O nível garantístico, com as componentes mais estáveis e invariantes, nomeadamente aquelas onde já 

foram constituídos direitos estáveis; 
 

E.6.2. O nível das competências da administração central, onde os conteúdos do PDM poderiam ser alterados de 

uma forma expedita por decisão de reconhecido interesse público; 
 

E.6.3. O nível da administração municipal, onde, num processo participativo e transparente e por via da aprovação 

dos órgãos municipais competentes, se poderia proceder a alterações e ajustamentos; 
 

E.6.4. O nível estratégico, onde, por acordo do Governo e do Município - e para responder a necessidades e 

oportunidades singulares de desenvolvimento sócio-económico - o PDM seria alterado, sempre no respeito 

pelo processo participativo e transparente, recorrendo à figura do Plano de Pormenor Estratégico. 

 

F. O total alheamento relativamente ao mercado imobiliário e aos efeitos do próprio plano sobre esse mercado; 

 

G. A coordenação da sua elaboração ter escapado ao poder político municipal e porventura terá escapado também ao poder 

político do Estado, ficando sob o poder da tecnoestrutura dos serviços da Administração Central. 

 

H. A incorporação de conteúdos que não são próprios nem controláveis na sua escala, condicionando de forma negativa o 

desenvolvimento dos planos de urbanização e dos planos de pormenor. 

 

I. O facto do PDM se constituir como o único plano territorial que faz a classificação e prepara a afectação dos usos do solo 

não significa, de todo, que o Município tenha o poder de decidir sobre a classificação dos usos do solo. O Município recebe 

instruções, informações e directivas das múltiplas entidades com competência específica para decidir sobre a atribuição e 
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localização dos determinados usos do solo, actividades e empreendimentos para serem plasmados nos conteúdos do PDM. 

Os usos do solo devem, assim, ser fixados apenas em sede de planos municipais de ordenamento do território e não em 

sede de planos especiais. 

 

J. Essas entidades, no âmbito das suas competências, tratam da decisão de vincular determinada parcela de território a 

determinados usos e transmitem tal decisão, devidamente procedimentalizada, ao Município a fim desses territórios serem 

objecto de classificação formal em sede de PDM. Se aos organismos da Administração Central compete demarcar áreas 

classificadas de interesse nacional, o espaço em regime florestal e o de uso agrícola, compete ao Município decidir sobre a 

estrutura do povoamento, as áreas urbanas, urbanizáveis e afins, como sejam pólos de indústria e de logística e 

empreendimentos turísticos. É esta circunstância de competências conjugadas, sobre a classificação dos usos do solo, que 

justifica o facto da elaboração do PDM ser objecto de um permanente e atento acompanhamento por parte da CCDR, 

enquanto entidade coordenadora dos contributos e instruções que os diversos organismos da Administração Central devem 

fornecer, em tempo útil, para serem considerados no PDM. 

 

K. O conceito de “áreas para a expansão urbana programada” deve evoluir para o conceito de “áreas de terreno rústico 

disponíveis para o Município proceder à programação e execução da expansão urbana”. Haveria assim, em volta dos 

aglomerados urbanos existentes ou em zonas estratégicas, a demarcação de manchas folgadas de espaços rústicos sobre 

os quais o Município poderia proceder — sem pressões e com ampla capacidade de escolha que o salvaguarde de tensões 

especulativas — a uma selecção urbanística criteriosa dos espaços a afectar à urbanização programada. Deste modo o 

Município, além de poder disciplinar a configuração e os tempos de execução das urbanizações, neutralizando interesses 

especulativos associados ao processo de alteração dos usos do solo e à especificação de parâmetros urbanísticos. 

 

L. Os planos de urbanização e os planos de pormenor, sempre que incidam sobre parcelas de terrenos classificadas em PDM 

como urbanas ou urbanizáveis, são elaborados e aprovados na esfera estritamente municipal, sendo posteriormente apenas 

objecto de registo para efeitos de publicação em Diário da República.  

 

M. A competência dos Municípios para delimitar “áreas de desenvolvimento urbano e construção prioritárias»; “zonas de defesa e 

controlo urbano, de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, dos planos de renovação de áreas degradadas e de recuperação 

de centros históricos” esbarram na inoperância dos instrumentos de gestão urbanística concretamente a base 

jurídico-institucional e o modelo de gestão. Para operacionalizar o exercício destas competências é necessário: 

 

M.1. Articular o direito de propriedade imobiliária com a garantia da prossecução da sua função social. 
 

M.2. Articular o direito de propriedade com a garantia do exercício do uso do solo considerado na classificação dos usos do 

solo em sede de planeamento. 
 

M.3. Impor o cumprimento do sentido útil do território no respeito pela tripla garantia do direito de propriedade - reserva de 

lei respeito pelo seu conteúdo essencial e garantia de expropriação - como opção do proprietário que vê alterado o 

estatuto jurídico do seu prédio por decisões administrativas. 
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M.4. Que no planeamento do território haja consciência das suas implicações sobre a propriedade imobiliária. Esta 

tem um carácter estatutário, o que significa que o seu conteúdo é, em cada momento, aquele que deriva da 

ordenação urbanística. Daí a importância do modo de conceber e configurar o conteúdo essencial do direito em 

causa e da sua aplicação ao território em concreto, observando os interesses juridicamente protegidos como 

núcleo dos direitos subjectivos. 
 

M.5. Na medida em que os planos territoriais interferem com o estatuto jurídico da propriedade privada e com os direitos 

reais dos proprietários, estes devem ser confrontados com os direitos de expropriação e indemnização. 

 

N. “O princípio da perequação compensatória de benefícios e encargos decorrentes dos instrumentos de gestão territorial vinculativos dos 

particulares”, considerado no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, carece de desenvolvimentos 

nomeadamente no que diz respeito aos direitos dos proprietários do solo rústico, dos promotores e do Município e ainda de 

considerações de carácter económico relativas às mais-valias simples e à regulação do mercado, no sentido de se assegurar 

uma oferta a preços razoáveis e acessíveis aos diversos segmentos da procura. 

 

O. Na aprovação dos loteamentos, o Município deve ter a liberdade para operacionalizar critérios perequativos, com base em 

estudos de urbanização, não ficando assim cada operação de loteamento vinculada a cumprir fisicamente na sua parcela os 

índices urbanísticos e as áreas de cedência estabelecidas no PDM e que só têm sentido para uma unidade num espaço 

operativo mais alargado. 

 

P. Para além das patologias da centralização há outros erros no modelo de planeamento do território que não se 

corrigem com a simples transferência de competências para o nível autárquico. A falta de qualidade na feitura dos 

planos e dos projectos apenas muda de sítio a não ser que se proceda a uma transformação estrutural das ideias, 

dos conteúdos dos planos e do modo de os conceber e formalizar como instrumentos urbanísticos. 

 

Q. A Associação Nacional de Municípios Portugueses tem vindo a propor a introdução de substanciais alterações ao 

RJIGT que contribuam para: 

 

Q.1. Agilizar mecanismos administrativos, encurtar prazos e evitar delongas administrativas que colocam em causa 

não só o efeito útil de qualquer instrumento de gestão territorial mas também o próprio desenvolvimento socio-

económico do País; 

 

Q.2. Considerar as especificidades, níveis de desenvolvimento socio-económico e objectivos de desenvolvimento 

sustentável dos territórios, designadamente em sede de planos sectoriais, planos especiais, planos regionais e 

planos intermunicipais de ordenamento do território, de forma a garantir a coesão e desenvolvimento territorial 

de todo o País; 

 

Q.3. Criar a figura de Plano de Pormenor Estratégico de modo a conferir aos instrumentos de planeamento um 

carácter mais dinâmico, ajustando-os às oportunidades e necessidades de desenvolvimento que não envolvem 

operações de natureza imobiliária; 
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Q.4. Articular com os Municípios a adequação dos planos sectoriais aos planos municipais de ordenamento do 

território evitando sobreposições insustentáveis ao planeamento e infra-estruturas existentes; para o efeito é 

fundamental que ao nível do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial esteja expressamente 

garantida a participação dos Municípios na elaboração técnica deste tipo de planos. 

 

Q.5. Definir os planos municipais de ordenamento do território como instrumentos que estabelecem, também, a ocupação 

do solo. A sustentabilidade dos usos dos solos depende de reestruturações fundiárias associadas à organização do 

espaço associada à base cadastral e à disciplina do emparcelamento e da divisão da propriedade; 

 

Q.6. Garantir o papel dos planos municipais de ordenamento do território na preservação do património histórico. A 

avaliação do ordenamento do território, assim como os objectivos e propostas dos planos, devem ser matéria de 

sistemático estudo para fundamentar a acção política, cultivando uma consciência territorial esclarecida ao nível 

de cada órgão autárquico; 

 

Q.7. Introduzir normas que regulem o funcionamento da Comissão de Acompanhamento na elaboração do plano director 

municipal nomeadamente as que visem eliminar a dupla intervenção dos organismos da administração central; 

 

Q.8. Rever as normas relativas a alterações, revisões e suspensões dos instrumentos de planeamento territorial, 

instrumentos de natureza especial, instrumentos de desenvolvimento territorial e instrumentos de política sectorial; 

 

Q.9. Rever os instrumentos de execução dos planos, designadamente no que se refere à demolição de edifícios, 

direito à expropriação, direito e mecanismos de perequação e dever de indemnização; 

 

Q.10. Compatibilizar os diferentes regimes jurídicos que se sobrepõem, se enleiam, por vezes mesmo se contradizem 

(regimes de solos, de edificações urbanas, de expropriações). 

 

R. Esta necessidade de alteração do RJIGT tem razão de ser na indeterminação de um conjunto de conceitos que 

dificultam a elaboração dos planos. A lentidão do procedimento burocrático na elaboração e revisão de diferentes 

instrumentos de planeamento inerente ao actual regime desvirtua todo o seu sentido útil. A título de exemplo refira-se: 

 

R.1. O conceito de área de expansão urbana programada, em contraponto com a revisão das actuais áreas urbanizáveis; 
 

R.2. A necessidade de esclarecimento sobre quais os instrumentos que criam efectivamente direitos de urbanizar e de construir; 
 

R.3. A explicitação das mais-valias parametrizadas e a sua ponderação em operações de planeamento em geral e nas de 

perequação em particular; 
 

R.4. A clarificação das competências em matéria de decisão sobre os usos e utilizações do solo; 
 

R.5. O desenvolvimento da base de confiança que sustenta os instrumentos de planeamento. 

 

S. Para o PDM poder desempenhar o seu papel director e insubstituível, há que rever a legislação que o regulamenta, 

no sentido da agilização dos mecanismos de aprovação. Não é possível manter o actual ritmo de demora de 2 a 6 

anos para que um PDM seja finalmente válido e eficaz. Isto implica simplificar as comissões de acompanhamento e 
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responsabilizar os seus membros, para que não sejam meros portadores de correspondência; significa também - e na 

sequência de experiências em curso, que se deverão criar condições que permitam generalizar a criação e utilização 

de sistemas digitais interactivos e de informação geográfica, nos processos de licenciamento. 

 

T. A prática revela a necessidade de criação de um patamar final de discussão política entre o Município e o membro do 

Governo responsável, para afinação das dificuldades surgidas nas etapas anteriores do processo, de carácter mais técnico. 

O Município deve dispor sempre de um interlocutor político ao nível governamental, de tal modo que seja possível 

diferenciar a discussão da matéria política do tratamento das questões de carácter técnico e científico, observando sempre o 

princípio do primado da decisão política em matéria de planeamento do território. Para reduzir o peso burocrático e a 

morosidade na elaboração dos planos territoriais propõe-se que uma única entidade seja incumbida de juntar e articular 

todos os pareceres necessários dos serviços da Administração Central. 

 

U. Finalmente, no quadro do princípio da responsabilização municipal que necessariamente decorre da descentralização de 

competências, mas também no quadro da tutela da legalidade sobre os Municípios, única admissível no nosso ordenamento 

jurídico, defende-se a eliminação da figura da ratificação dos PMOT pelo Governo. 

 

V. Na II Conferência sobre Ordenamento do Território e Revisão dos PDM´s, promovida ANMP em finais de 2006, os 

representantes do Governo presentes referiam-se à necessidade de uma "profunda" revisão do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, tendo em vista "alcançar a simplificação e agilização dos procedimentos de 

elaboração, alteração e revisão dos PMOT (...) 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". 

Não pode a Associação Nacional de Municípios Portugueses estar mais de acordo com tal posição. 
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PLANOS DE PORMENOR ESTRATÉGICOS 

 

 

A. A Associação Nacional de Municípios Portugueses entende como necessária a criação da figura dos Planos de Pormenor 

Estratégicos de modo a conferir aos instrumentos de planeamento um carácter mais dinâmico, ajustando-os às 

oportunidades de desenvolvimento e sempre que tal não envolva operações de natureza imobiliária. Pretende-se dar 

resposta em tempo útil a projectos estruturantes e de dimensão relevante - que não de natureza imobiliária - 

inicialmente não previstos nos instrumentos de planeamento territorial em vigor. Poderão, por esta via, ser 

consideravelmente minorados os “custos de contexto” e os casos de puro e simples abandono do local previsto para 

o investimento e sua “deslocalização” para onde se torne mais expedito concretizá-lo. 

 

B. Incluído no universo dos Planos Municipais de Ordenamento do Território o Plano de Pormenor assume-se como um 

plano elaborado pela câmara municipal e aprovado pela assembleia municipal, especialmente vocacionado para o 

enquadramento de iniciativas de planeamento que pretendam explicitar, com particular detalhe, as opções concretas 

de ocupação e uso do solo. 

 

C. Em função desse escopo específico, a lei prevê a possibilidade de o plano de pormenor consubstanciar uma 

oportunidade de introduzir uma dinâmica de contra-corrente no âmbito do sistema de gestão territorial. Nesse 

sentido, permite que aquele possa contradizer o que se consagre em plano director municipal e/ou plano de 

urbanização, desde que seja objecto de parecer favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

e de ratificação do Governo. 

 

D. A ordem jurídica reconhece, assim, as vantagens da flexibilização do sistema e, em homenagem ao princípio da 

subsidiariedade, consagra mecanismos que impedem a cristalização das opções de utilização do território. Contudo, 

no essencial, salvo a hipótese de um plano director municipal poder, em determinadas circunstâncias, contrariar o 

disposto em plano regional de ordenamento do território, tal possibilidade é circunscrita ao âmbito municipal. E, no 

que toca ao plano de pormenor, essa é mesmo regra sem excepção. 

 

E. Ora, a experiência acumulada com base na aplicação dos diversos instrumentos de gestão territorial existentes vem 

demonstrando que as dificuldades de coordenação entre os vários âmbitos de intervenção no sistema extravasam 

aquelas que se verificam no quadro estrito de um qualquer desses âmbitos. Ou seja, os conflitos, os equívocos, os 

constrangimentos são, em princípio, potenciados pelo cruzamento entre as perspectivas de instâncias administrativas 

diversas no que elas traduzem de prossecução de interesses públicos também diversos – assim, as tensões avultam, 

sobretudo, nas relações municipal/regional ou municipal/nacional. 

 

F. Sublinhe-se, porém, que é essa mesma experiência que ensina que a maior parte desses conflitos e dificuldades 

acaba por revelar, fundamentalmente, a ineficiência da resposta administrativa e o impressionante alcance das 

múltiplas entropias adquiridas. Porque, no que toca àquilo que é a saudável concatenação das tensões entre os 

âmbitos nacional, regional e local, o sistema prevê, de há muito, um quadro de equilíbrios e controlos susceptível de 
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assegurar a adequação dos resultados e a ponderação cruzada dos diversos interesses – maxime, através do 

acompanhamento da elaboração dos instrumentos de gestão territorial, fase privilegiada para, em conjunto com a 

posterior fase da concertação, retirar todas as consequências da composição de visões sobre o território que, por 

natureza, a actividade de planeamento congrega. 

 

G. Neste sentido, sendo assumido que o plano de pormenor cumpre um papel ímpar no sistema, cabendo-lhe, numa 

escala mais fina e com um grau de detalhe insuperável, garantir o correcto enquadramento de iniciativas delimitadas 

de ocupação e uso do território, é altamente limitador assumir que ele não possa afrontar, com a adequada 

fundamentação, e recebendo para tanto o apoio da administração supra-municipal, aquilo que a actividade de 

planeamento cristalizou para lá da esfera municipal. 

 

H. Estando em causa, como tantas vezes acontece, iniciativas de planeamento destinadas a sustentar investimentos 

estratégicos para o desenvolvimento local e/ou regional, frequentemente decisivos numa perspectiva mais global de 

progresso do próprio País, importa, pois, corrigir a situação e criar condições para que se possa, com base numa 

concertação de interesses públicos e numa adequada concatenação de intervenções administrativas, levar a níveis 

mais consequentes e operatórios a dinâmica da contra-corrente. 

 

I. Estes novos Planos de Pormenor Estratégicos, quando envolvam opções de ocupação e uso do território diversas daquelas 

que decorreriam do disposto em quaisquer instrumentos de gestão territorial, e que não envolvam operações de 

natureza exclusivamente imobiliária, servidões administrativas ou restrições de utilidade pública em vigor, têm o 

alcance de alterar, na parte conflituante, esses outros instrumentos, ouvidas as entidades administrativas a quem esteja 

cometida a competência para a tutela dos interesses em presença. 

 

J. Os Planos de Pormenor Estratégicos são, nos termos gerais, elaborados pela câmara municipal e aprovados pela 

assembleia municipal, sendo sempre objecto de ratificação pelo Governo. Quanto aos demais aspectos 

procedimentais, aplica-se o regime consagrado para as modalidades simplificadas de plano de pormenor, nos termos 

do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

 

K. Revela-se despicienda a previsão de uma fase autónoma de concertação obrigatória nos moldes actualmente 

previstos. Na verdade, num quadro desta natureza, a necessária apreciação pelas entidades públicas envolvidas e 

pelos representantes dos interesses económicos, sociais, culturais e ambientais pode, sem qualquer prejuízo, ter 

exclusivamente lugar em sede de acompanhamento. Por outro lado, acresce que a participação dos interessados 

num procedimento tendente à aprovação de Plano de Pormenor Estratégico obriga a adequar os períodos e prazos 

legalmente previstos para essa participação. 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA AO DECRETO-LEI Nº 380/99, DE 22 DE SETEMBRO 

PLANOS DE PORMENOR ESTRATÉGICOS 

 

Artigo 1º 
Os artigos 24º, 74º, 75º, 76º, 77º, 80º, 91º, 92º, do Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro, com redacção conferida pelo 

Decreto-Lei 53/2000, de 7 de Abril e pelo Decreto-Lei 310/2003 de 10 de Dezembro, passam a ter a seguinte redacção: 

 

Artigo 24º 
1- ....................................................... 

5- Os planos de pormenor estratégicos previsto no nº3 do artigo 91º prevalecem sobre qualquer instrumento de 

gestão territorial em vigor. 

 

Artigo 74º 

1- ....................................................... 

3- O plano de pormenor estratégico, previsto no nº 3 do artigo 91º, parte da iniciativa de um ou mais municípios, com 

base num programa de objectivos definido, conjuntamente ...... 

4- (anterior nº3) 

 

Artigo 75º 

1- ....................................................... 

9- O prazo previsto no número anterior é de 22 dias para os planos de pormenor mencionados nos n.os 2 e 3 do artigo 91º.  

 

Artigo 76º 

1- ....................................................... 

6- Não observam o disposto no número anterior os procedimentos de elaboração dos planos de pormenor previstos 

nos nos 2 e 3 do artigo 91º, sem prejuízo de, por decisão da câmara municipal e nos termos por esta definidos, com 

base no parecer referido no nº 10 do artigo anterior, poderem ser promovidas reuniões de concertação. 

 

Artigo 77º 

1- ....................................................... 

3- O prazo a que se refere o número anterior é de 15 dias para os planos de pormenor previstos nos os 2 e 3 do artigo 91º. 

 ....................................................... 

6- O período de discussão pública dos os planos de pormenor previstos nos nos 2 e 3 do artigo 91º do presente 

diploma deve ser anunciado com uma antecedência mínima de cinco dias e não pode ser inferior a 15 dias. 

 

Artigo 80º 

1- ......................................................................... 

d) o plano de pormenor previsto no nº 3 do artigo 91º. 

3- ....................................................... 

a) ....................................................... 
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f)  o plano de pormenor previsto no nº 3 do artigo 91º, não obstante a sua incompatibilidade com qualquer 

instrumento de gestão territorial ou outro constrangimento regulamentar, ter sido objecto de parecer 

favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional. 

 

Artigo 91º 

1- ..................................................... 

3- O plano de pormenor reveste carácter estratégico quando esteja em causa o enquadramento de operações urbanísticas 

que criem ou potenciem cadeias de elevado valor e reforcem factores dinâmicos de competitividade que traduzam um 

benefício directo para as condições de vida da população.  

4- (anterior nº3) 

 

Artigo 92º 

1- ....................................................... 

3- O Plano de Pormenor previsto no nº 3 do artigo 91º é acompanhado por: 

a) Relatório fundamentando o carácter estratégico da intervenção, com a adequada explicitação dos 

objectivos prosseguidos; 

b) Relatório urbanístico; 

c) Relatório de enquadramento paisagístico e de controlo ambiental; 

d) Relatório económico-financeiro, sustentando as operações previstas e definindo o quadro de 

contratualização dos financiamentos envolvidos, dos prazos de concretização estipulados e das garantias 

de boa execução oferecidas pelos promotores; 

e) Relatório com avaliação crítica da qualidade estética do empreendimento e programa de monitorização da 

implementação do Plano.  

4- (anterior n.º3) 

 

Artigo 2º 
As alterações introduzidas aplicam-se aos projectos considerados estruturantes pendentes, designadamente aos 

abrangidos pelo regime contratual previstos no Decreto-Lei 203/03, de 10 de Setembro. 

 

---------------- 
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REGIME DE ISENÇÃO DO LICENCIAMENTO MUNICIPAL 

 

 

A. O Decreto 14268, de 13 de Setembro de 1927, previa que, para os Concelhos com sede em cidades com mais de 

10000 habitantes: “todas as construções que o Estado queira executar serão, de futuro, previamente 

submetidas, por meio de plantas descritivas, à apreciação das câmaras municipais”. No preâmbulo do 

diploma sublinhava-se que «as exigências da estética, da arquitectura e da higiene das construções urbanas 

são tanto para ponderar nas obras e construções dos particulares como nas do Estado». 

 

B. As inovações introduzidas tanto no Decreto-Lei 445/91, de 20 Novembro, como no Decreto-Lei 555/99, de 16 de 

Dezembro, da redacção vigente vieram consagrar uma acentuada desvalorização das funções do Município enquanto 

entidade responsável pela gestão urbanística do território que lhe está afecto. 

 

C. A Associação Nacional do Municípios Portugueses defende o retorno à esfera dos Municípios da competência para 

apreciar bem como para emitir licença ou autorização relativamente às operações urbanísticas promovidas pela 

Administração Pública. 

 

D. No actual Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, um conjunto de operações urbanísticas promovidas directa 

ou indirectamente pelo Estado encontra-se isento de licenciamento ou autorização (controlo prévio) do Município. 

Este regime de isenção levanta três ordens de problemas que se podem sintetizar da seguinte forma: 

a. Necessidade de distinção entre operações urbanísticas de interesse público e operações que não 

revestem essas características; 

b. Incompatibilidade da ausência total de controlo prévio com a autonomia local; 

c. Ausência de previsão legal quanto aos documentos que devem instruir o pedido de parecer relativo a 

estas operações urbanísticas. 

E. Nos termos da lei em vigor, a execução destas operações é sujeita a parecer prévio “não vinculativo” da Câmara 

Municipal devendo as mesmas apenas “observar as normas legais e regulamentares que lhes forem aplicáveis, 

designadamente as constantes de instrumento de gestão territorial e as normas técnicas de construção” . 

 

F. Ora, em tese geral, não é justificável a isenção de um controlo prévio verificativo municipal, ainda que meramente 

restrito a aspectos de legalidade, sobre a realização das operações urbanísticas. O regime previsto actualmente no 

RJUE representa, pois, uma subalternização dos Municípios e uma ingerência nas competências que lhes são 

próprias: o planeamento e a gestão do território onde se inserem. 

 

G. O actual parecer não vinculativo é insuficiente para assegurar o necessário controlo e coordenação do sistema 

territorial por parte do Município. A integração dos empreendimentos aqui em causa levanta geralmente problemas 

delicados em matéria de enquadramento urbanístico e paisagístico e só há a ganhar com uma participação e 

cooperação formal e responsabilizada da parte dos Municípios a quem compete afinal assegurar posteriormente um 

conjunto de serviços urbanos que sustentam a actividade corrente, a nível local, das obras e serviços do Estado. 
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H. Note-se que não é suficiente a possibilidade de embargo destas obras com fundamento em “violação das normas 

legais e regulamentares”, nos termos do próprio RJUE. Muito embora o desrespeito do zonamento estabelecido no 

PDM possa ser fundamento para o embargo de obras deste tipo pelo Município afectado, a natureza estruturante de 

muitas intervenções passíveis de ser aqui integradas desaconselha uma solução que remeta a intervenção municipal 

para um controlo a posteriori, necessariamente mais conflitual, em lugar de uma verdadeira concertação de 

estratégias e interesses. 

 

I. Assim, em defesa da autonomia das Autarquias Locais, constitucionalmente consagrada, que se traduz no 

reconhecimento da faculdade de auto regulação dos interesses próprios da comunidade local, entende a ANMP que o 

regime de isenção de licenciamento e de autorização de operações urbanísticas promovidas pelo Estado, institutos 

públicos, administrações portuárias e concessionários de serviços públicos, apenas sujeitos a um parecer prévio não 

vinculativo da câmara municipal viola os princípios da autonomia local e da descentralização. 
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CONSULTAS E PARECERES NO ÂMBITO DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO 

 

 

A. O Município é a instituição onde se deve concentrar, organizar e preservar o acervo completo de informação sobre os 

planos, projectos, estudos e demais elementos relativos ao sistema territorial do concelho, incluindo as redes de 

infra-estruturas e edifícios, de modo a permitir o conhecimento do seu historial e a suportar as intervenções de 

manutenção e de desenvolvimento. Daí a necessidade e a conveniência de colocar os serviços municipais no centro 

da coordenação dos procedimentos da urbanização e edificação. 

 

B. Os desafios que se colocam à Administração Pública, considerando o volume das tarefas e a sua complexidade 

técnica e administrativa exigem modelos procedimentais inovadores, eficientes e que salvaguardem o carácter 

público do serviço e o interesse do cidadão. 

 

C. Na procura de novas frentes de mercado, sectores da economia privada têm penetrado na esfera do serviço público 

criando, por vezes, situações anormais; a competência para a aprovação de projectos e certificação de instalações, 

bem como a competência para a sua fiscalização, passaram a caber a entidades especificamente criadas para tal 

efeito, à margem das estruturas da administração pública. 

 

D. Constitui entendimento de todos que os procedimentos administrativos devem ser racionalizados, tendo-se por 

objectivos a simplificação, desburocratização e modernização da actividade desenvolvida pela Administração Pública. 

Por essa razão, questiona-se frequentemente o porquê da obrigatoriedade da consulta a tantas e diversas entidades. 

 

E. Por isso, entende-se que esta situação deve ser repensada, parecendo mais expedito que se aposte no processo de 

racionalização dos procedimentos estabelecidos no regime da urbanização e edificação, eliminando os circuitos, em 

muitos casos supérfluos, de consultas a entidades exteriores aos Municípios no que respeita a determinados 

projectos de especialidades. 

 

F. Efectivamente, sendo obrigatória, segundo o actual quadro legal, a assunção de responsabilidade dos autores dos 

projectos que, para o efeito, terão de apresentar uma declaração da qual conste que foram observadas na 

elaboração desses projectos as normas legais e regulamentares aplicáveis - dispensando-se desta forma a sua 

apreciação pelos serviços municipais - não existe qualquer razão justificativa para que o termo de responsabilidade 

apresentado pelo técnico autor do projecto não seja susceptível de dispensar, também, a consulta a entidades 

exteriores aos Municípios. 

 

G. Pugna-se, pois, por uma alteração de regime que consagre a responsabilidade dos técnicos autores dos projectos, 

dispensando-se, concomitantemente, a consultas a entidades exteriores aos municípios. 
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RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL | RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 

DISCIPLINA DA CONSTRUÇÃO FORA DOS PERÍMETROS URBANOS 

 

 

A. A figura da RAN é marginal ao ordenamento agrário e presta-se a legitimar, no regulamento de muitos PDM, o 

desenvolvimento de empreendimentos de carácter urbano em terrenos rústicos de uso agrícola não incluídos na RAN. A 

revisão deste regime deve conceber um modelo de estruturação agrária que ajude a dar uma configuração rentável às 

explorações agrícolas, enquadradas numa paisagem bem ordenada e estabilizada. 

 

B. A figura da REN, sem identificar quaisquer valores naturais a preservar e tampouco considerar as “áreas classificadas”, introduz 

no planeamento um procedimento absurdo que permite condicionar, de forma arbitrária e sem sentido, a normal classificação e 

condução dos usos do solo. O regime das compatibilidades com a REN acentuou o poder deste instrumento sobre a economia 

do território com base numa dogmática irracional potenciadora do poder arbitrário subjacente a todo o procedimento. A revisão 

desta figura implica a sua subordinação a critérios objectivos de classificação e preservação de valores naturais efectivos. 

 

C. A RAN deve ser constituída por espaços que, em virtude das características da estrutura agrária existente e considerando as 

directivas de política agrária nacional e local, devem ser afectos à categoria de uso agrícola, com o objectivo de 

disponibilizar o solo agrícola para os agricultores que pretendam explorá-lo; fixar os agricultores e suas famílias em 

condições de prosperidade e conforto, preferencialmente, dentro dos aglomerados urbanos quando localizados próximo das 

explorações; valorizar a composição e compartimentação da paisagem, através dos seus elementos estruturantes; melhorar 

a estrutura fundiária no sentido de a tornar mais favorável para uma gestão rentável das explorações agrícolas; fomentar a 

conjugação da actividade agrícola com outras actividades complementares, designadamente, o turismo em espaço rural; e 

controlar os níveis de poluição do solo e das toalhas freáticas. 

 

D. A REN deve constituir-se como princípios de orientação, contemplando uma carta de valores e uma carta de riscos 

referenciadas aos usos do solo. A carta de valores deve integrar as zonas classificadas de parques e reservas, as zonas de 

Protecção Especial para Avifauna e Sítios da Lista Nacional, os cursos de água, albufeiras, nascentes termais, ecótonos 

ribeirinhos e águas subterrâneas estratégicas, os espaços afectos ao Regime Florestal total e parcial, as praias, cordões 

dunares e arribas, os espaços arbóreos e arbustivos estruturantes da paisagem, e os ecossistemas e geossistemas 

singulares. A carta de riscos deve considerar os riscos relacionados com as actividades antrópicas, os riscos sísmicos, os 

riscos geomorfológicos e os riscos hidrológicos. 

 

E. A Associação Nacional de Municípios Portugueses defende a revisão da legislação no sentido de que 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 revisão dos critérios de demarcação e regulamentação, das unidades territoriais 

afectas aos usos agrícola e florestal previstos na RAN e REN, com a introdução de critérios de racionalidade e eficiência nos 

instrumentos de protecção e gestão dos recursos naturais acabando com o abandono e degradação da paisagem. 

 

F. Os diplomas relativos à afectação dos usos do solo devem convergir para uma planta de usos do solo formalizada em Plano 

Director Municipal, o qual deve ter a prerrogativa de ser o único plano onde se regulamentam, de forma integrada e global, os 
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usos do solo. Os demais instrumentos de planeamento podem dar contributos ou mesmo ordens de origem política, técnica e 

administrativa sobre a afectação, mas essas instruções só deveriam adquirir plena eficácia quando integradas e instituídas em 

sede de PDM. Nesta linha de raciocínio, os espaços afectos ao uso agrícola protegido assim como os espaços que contêm 

valores naturais a conservar seriam demarcados e enquadrados em PDM independentemente de posteriores desenvolvimentos. 

 

G. O PDM deverá ser o único instrumento de afectação do uso do solo, deixando a discussão de delimitações 

territoriais que levam a restrições do uso do solo, de ser uma matéria de gabinete técnico, envolta, muitas das 

vezes, em fundamentações pouco precisas e distanciadas da realidade. 

 

H. A política de controlo da construção fora dos perímetros urbanos depende muito das estruturas de povoamento 

existentes ao nível local, mesmo dos sítios. Sem ignorar os princípios do ordenamento do território, com vista a criar 

uma rede urbana racionalizada e ideal, com contenção dos perímetros urbanos e evitando o povoamento 

desnecessariamente disperso, não deixa de ser fundamental atender às especificidades do sítio, da exploração 

agrícola, da família residente e da empresa instalada. 

 

I. Dentro do território de um mesmo Município ocorrem frequentemente realidades muito contrastadas, que requerem políticas 

diferenciadas e critérios distintos para tratar, regulamentar e gerir cada situação concreta. Uma única regra aplicada a todo o 

país para disciplinar a construção fora dos perímetros urbanos não tem sentido. Um concelho do Alentejo não igual a um 

concelho do Litoral Minhoto e em qualquer deles ocorrem situações que pedem tratamentos quase casuísticos. 

 

J. Ao invés de se criarem normas radicalmente proibicionistas, que acabam por induzir a construção clandestina, é 

recomendável que se aposte nos instrumentos de gestão fundiária e de organização conduzida dos usos do solo, 

jogando por antecipação para uma correcta e atraente estruturação do povoamento alicerçada numa oferta de 

habitação bem localizada. Esta possibilidade depende da capacidade dos Municípios poderem praticar uma política de 

solos com margem para operar na gestão fundiária. 

 

K. Permitir ou proibir a urbanização ou a construção é algo que deve ser definido em sede de urbanismo nos termos das 

competências municipais. Os instrumentos de planeamento devem ajudar a definir, programar e implementar projectos e 

modelos de desenvolvimento compatíveis com a protecção dos recursos naturais e com a sustentabilidade sócio-económica 

das populações residentes. Defende-se um modelo de planeamento que pratique a classificação integrada dos usos do solo, 

a qual deverá definir as categorias de uso do solo, agregadas em unidades territoriais onde a categoria de uso dominante 

dê o nome à classe. 

 

L. O modelo a adoptar em Portugal para a expansão urbana e para a sua articulação com o espaço rústico deveria ter 

como inspiração o sistema alemão, colocando na esfera municipal a sua programação e contratualização com base 

em planos de urbanização e em planos de pormenor elaborados e aprovados pelo município. Um modelo no qual a 

mais autonomia, a mais competências corresponderá uma maior responsabilidade e responsabilização, 

com instrumentos visíveis de punição efectiva para os prevaricadores. 



 

 


