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AS GRANDES ALTERAÇÕES
Lei de bases gerais da política pública, de solos, de
ordenamento do território e de urbanismo

PDM
3.ª Geração

2014

•
•
•
•

2015

Regime Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial

Classificação do solo
Reclassificação do solo rústico em solo urbano
Reserva de solo
Regime económico e financeiro do plano/fundamentação da
sustentabilidade económica e financeira/redistribuição das
mais valias
• Programa de execução/integração no PAO
• Monitorização e Avaliação
• Dinâmica

AS GRANDES PREOCUPAÇÕES
PARTICIPAÇÃO

Alterações
climáticas

Eficiência
energética

Execução

Mobilidade

Riscos
Paisagem

A PARTICIPAÇÃO PÚBLICA NA LEI DE BASES

Lei de bases gerais da política
pública de solos, de ordenamento do
território e de urbanismo

• Participação dos cidadãos, reforçando o acesso à informação e à
intervenção nos procedimentos de elaboração, execução, avaliação e
revisão dos programas e planos territoriais.

Princípios gerais – Art.º 3.º - alínea g)
Todos gozam dos direitos de intervir e participar nos
procedimentos administrativos relativos ao solo, ordenamento do
território e urbanismo, nomeadamente:

Outros direitos – Art.º 6.º - número 2

a) O direito de participação efetiva nos procedimentos com incidência
na ocupação, uso e transformação dos solos através da
apresentação de propostas, sugestões e reclamações, bem como o
direito a obter uma reposta fundamentada da administração nos
termos da lei;
b) O direito de aceso à informação de que as entidades públicas
disponham e aos documentos que integram os procedimentos
referidos na alínea anterior.

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA: DUAS ABORDAGENS

1ª/2.ª GERAÇÕES

3.ª GERAÇÃO

O PDM integra questões
regulamentares e
estratégicas

Procede à especificação
do uso do solo e dos
parâmetros urbanísticos

O PDM foca-se nas
questões estratégicas

Delega em instrumentos
de gestão territorial com
escala mais local a
especificação do uso do
solo e dos parâmetros
urbanísticos

O PDM confunde-se com
um plano de apoio à
gestão urbanística

O PDM promove
conteúdos programáticos
e ganha pendor
estratégico

A participação pública
limita-se à institucional:
participação preventiva
e discussão pública
final

Incentiva o processo
participativo que vai
desde a fase de
caracterização à de
proposta do Plano,
acompanhando o seu
processo de elaboração
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Divulgação do PP

PLANEAMENTO PARTICIPATIVO (O PROCESSO)

Calendarização

Fase do trabalho

Com que objetivo se
promove o processo de
participação nesta fase
do trabalho.

Quem importa envolver
nesta fase do trabalho.

CRUZAMENTO DO PP COM O PDM
Processo Participativo

Fase

FASE 1: Para que queremos o PDM? Que
território queremos?

Caracterização

FASE 2: Problemas e Recursos
(concelho/freguesias)

Diagnóstico

Elaboração do PDM

-

Estudos de
diagnóstico
Estratégia

Regulamento
Planta de Ordenamento
Planta de Condicionantes
Relatório
Programa de Execução
Plano de financiamento
Relatório Ambiental
Versão final do Plano

FASE 3: Ações estruturantes e Estratégicas
(PDM) e Ações Experimentais

Proposta

-

FASE 4: Versão final

Divulgação e
Publicação

-

caracterização

e

Construção da VISÃO

Resultados da fase 2

DIAGNÓSTICO
RESULTADOSCONCLUSÕES
DA FASE 2
RECURSOS

*

* O diagnóstico da sessão de
Folgosa não pode ser concluído por
motivos de ordem superior e será
complementado oportunamente

DIAGNÓSTICO
RESULTADOSCONCLUSÕES
DA FASE 2
PROBLEMAS

* O diagnóstico da sessão de
Folgosa não pode ser concluído por
motivos de ordem superior e será
complementado oportunamente

AS SESSÕES NAS JF

SITUAÇÃO ATUAL
27 sessões realizadas
Duração média de cada sessão: 2h30

1200 participantes
Dominância do sexo masculino
Grupo etário predominante: mais de 50 anos
Grande participação das escolas e coletividades
Ausência de problemas individuais
Do setor agrícola a maioria dos participantes é jovem

AVALIAÇÃO DO PROCESSO
Contributos positivos

Contributos a ponderar

Cumprimento de uma obrigação legislativa e constitucional

Disponibilidade e capacidade logística da equipa do Plano é fundamental
para o seu sucesso

Promoção de um plano mais consensual, pois é elaborado em conjunto com os
cidadãos e agentes locais

Definir uma estratégia interna de balizamento do conteúdo que se expõe e
que se procura obter das sessões públicas

Ganha maior enfâse a estratégia do plano, porque se define um encadeamento do
processo assente na materialização de uma ideia ou de um principio

Dependendo da dimensão geográfica do concelho pode-se variar na
centralização temática que suscite maior preocupação

Zela-se pela governança multidisciplinar dos agentes

Capacidade de representação gráfica dos elementos produzidos nas
sessões públicas deve ser uma ferramenta crucial de ligação entre a
equipa do Plano e os cidadãos participantes

Existe um maior escrutínio sobre o trabalho que é realizado e acresce a
responsabilidade de quem o elabora e de quem o executa
Reforça-se a identidade territorial, pela partilha de memórias e de objetivos comuns
Ganha-se maior conhecimento do território
Facilita-se a formulação do programa de execução, sendo este, simultaneamente, mais
concordante com a realidade do território

COMO VINCULAR AS PROPOSTAS?
Peças gráficas
• Planta de ordenamento/classificação e qualificação
• Planta de ordenamento/salvaguardas
• Planta de ordenamento/execução
Peças escritas
• Programa de execução/planos de atividades e orçamento municipais
• Regulamento

