
 

 

 

REVISÃO DO PDM DE LOULÉ 

 

DPGU| DPOT 
   

1|008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTTTOMO OMO OMO OMO IIII    ----    PPPPROCEDIMENTOSROCEDIMENTOSROCEDIMENTOSROCEDIMENTOS    



 

 

 

REVISÃO DO PDM DE LOULÉ 

 

DPGU| DPOT 
   

2|008

Em que fase do processo nos encontramos 

Por força dos normativos legais, entenda-se o Regulamento Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT)1. “(…) os PDM são obrigatoriamente revistos decorridos 10 anos após a sua entrada em vigor ou 

após a sua última revisão.” (n.º 3 do art.º 98º). Assim e decorridos 10 anos desde a entrada em vigor do PDM 

de Loulé (R.C.M. n.º 81/95, de 24 de Agosto), justifica-se por si só, a necessidade de se proceder à revisão 

deste Plano Municipal de Ordenamento do Território. 

 

Importa contudo, sublinhar que, a versão do PDM de Loulé actualmente em vigor, publicada ao abrigo da 

R.C.M. n.º 66/2004, de 26 de Maio, não constituiu uma “Revisão” do PDM, mas sim uma “Alteração de 

Âmbito Limitado” – processos administrativos legalmente distintos, pelo que o período de 10 anos referidos 

atrás, reporta-se à 1.ª versão do PDM. 

 

Neste contexto e, em rigor, a Câmara Municipal de Loulé (CML) só inicia o processo de Revisão do 

PDM, após ter deliberado em reunião de câmara (sessão pública) “proceder à revisão do PDM”. 

Porém, o processo de revisão do PDM encontra-se já na fase a que podemos designar de “Acções 

Preparatórias”, sendo prova disso mesmo o presente documento. 

 

Contudo e, face à dinâmica territorial (quer ao nível social, económico, político e institucional) bem como à 

acção/ disciplina de planear, que é um processo contínuo, esta CML tem vindo a desenvolver já um 

trabalho de base/ conjunto de acções, que permite avançar com o processo de revisão, tendo 

nomeadamente, vindo a listar as intenções/ opiniões expressas de particulares (na maioria dos casos 

pedidos de alteração do uso do solo), entre outros aspectos a considerar na revisão do PDM. 

 

Assim e, assumindo que a revisão de um PDM constitui um processo complexo, o qual envolve todos os 

agentes públicos, privados e cidadãos em geral, torna-se necessário clarificar os procedimentos inerentes à 

elaboração/ revisão de um processo desta natureza, pelo que se optou por estruturar a presente temática, de 

acordo com os seguintes pontos: 

- Tramitação do processo de Revisão;  

- Instrumentos de Gestão Territorial de Hierarquia Superior que condicionam o processo de 

Revisão; 

- Tempo Estimado para a Revisão do PDM; 

- Quem Elabora e Coordena o Processo de Revisão do PDM. 

 

                                                           
1 Dec.-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Dec.-Lei n.º 310/03, de 10 de Dezembro. 
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1. Tramitação do Processo de Revisão  

Para uma abordagem mais profunda e complementar do tema, sugere-se a consulta dos seguintes 

documentos anexos2: 

- Diagrama de Procedimentos (Tramitação dos Processos de Elaboração e Revisão de PDM); 

- Texto Explicativo do Diagrama de Procedimentos. 

 

Desta forma e, sucintamente, os procedimentos a concretizar ao longo de todo o processo enquadram-se 

nos seguintes momentos: 

a. Início da Elaboração;  

b. Acompanhamento;  

c. Concertação;  

d. Discussão pública; 

e. Parecer Final da CCDR – Algarve;  

f. Aprovação; 

g. Apreciação Final de Controlo; 

h. Ratificação. 

 

Todavia e face ao propósito do presente documento, reportamo-nos apenas aos procedimentos adstritos 

aos primeiros dois momentos: 

 

Início da Elaboração -  o primeiro passo oficial a tomar é o da Câmara Municipal deliberar a revisão 

do PDM, em reunião obrigatoriamente pública, devendo estabelecer o respectivo prazo de elaboração e 

previamente, identificar e ponderar os planos, programas e projectos com incidência na área do 

município, tanto os que existem como os que se encontram em preparação, de modo a assegurar as 

necessárias compatibilizações. 

 

Seguidamente, a referida deliberação deverá ser publicada na II Série do Diário da República e, 

simultaneamente, divulgada através da comunicação social, por avisos, dando lugar a um período, 

mínimo de 30 dias, de participação preventiva dos cidadãos, para formulação de sugestões e 

pedidos de informação sobre a elaboração do plano. 

 

                                                           
2 Também disponíveis no site www.dgotdu.pt. 
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Acompanhamento – O acompanhamento da revisão do PDM é assegurado por uma comissão 

mista de coordenação (CMC) constituída por despacho do Ministro da tutela, integrando representantes 

dos serviços da administração directa ou indirecta do Estado; representantes do município e dos 

municípios vizinhos, das áreas Metropolitanas e das Comunidades intermunicipais; representantes das 

organizações económicas, sociais, culturais e ambientais do município (Portaria n.º 290/2003, de 5 de 

Abril, em anexo). 

 

Neste contexto, deverá a CML comunicar à DGOTDU e à CCDR o teor da deliberação de rever o 

PDM e solicitar a marcação de uma reunião preparatória (nos 15 dias subsequentes à publicação no 

D.R. do anúncio da deliberação camarária). 

 

Na referida reunião, a promover pela CCDR-Algarve (nos 10 dias subsequentes após a recepção do 

pedido da CML), deverá ser lavrada Acta, na qual conste: 

- Aceitação, pela Direcção Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano 

(DGOTDU) e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-

Algarve), da fundamentação expressa na deliberação de câmara, onde se prevê “Rever o PDM de 

Loulé”; 

- Apresentação de Proposta da composição da Comissão Mista de Coordenação (CMC). 

 

 

2. Instrumentos de Gestão Territorial de Hierarquia Superior que condicionam o processo de Revisão 

Tendo em conta que: 

- A revisão do PDM “Obriga a identificar e a ponderar, nos diversos âmbitos, os planos, programas e 

projectos com incidência na área em causa, considerando os que já existam e os que se 

encontrem em preparação, por forma a assegurar as necessárias compatibilizações” (n.º 3 do art.º 

74.º do RJIGT); 

- Existe uma relação entre os instrumentos de gestão territorial, onde é estabelecida uma hierarquia 

entre os mesmos (RJIGT e Lei n.º 48/1998, de 11 de Agosto) – os instrumentos de 

desenvolvimento territorial (PNPOT, PROT) e os instrumentos de natureza especial (PEOT) 

prevalecem sobre os instrumentos de planeamento territorial (PDM, PU e PP). 

 

Importa identificar os instrumentos de gestão territorial, com incidência directa no território concelhio, 

que embora se encontrem em processo de elaboração/ revisão, prevalecem sobre o PDM e, condicionam 

forçosamente o desenvolvimento do processo de revisão do PDM de Loulé (embora sem obstar que se 
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iniciem os trabalhos relativos aos Estudos de Caracterização/ Diagnóstico do processo de revisão do 

PDM de Loulé) – sendo de destacar: 

 

Instrumentos de Desenvolvimento Territorial: 

PNPOT - Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (Âmbito territorial - todo o território 

nacional. Elaboração da competência da DGOTDU). 

 

Determinado pela R.C.M. n.º 76/2002, de 11 de Abril, este programa encontra-se em 

elaboração e visa traduzir um modelo de organização espacial que terá em conta o sistema 

urbano, as redes, as infra-estruturas e os equipamentos de interesse nacional, bem como as 

áreas de interesse nacional em termos agrícolas, ambientais e patrimoniais. 

 

PROT-Algarve - Plano Regional de Ordenamento do Território (Âmbito territorial - toda a região do 

Algarve. Elaboração da competência da CCDR-Algarve). 

 

Decorridos 10 anos desde a entrada em vigor do Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Algarve (D.R. n.º 11/1991, de 21 de Março), a R.C.M. n.º 126/2001, de 14 

de Agosto, aprova a proposta de revisão do PROT-Algarve, actualmente em curso 

(Estudos de Caracterização e diagnóstico encerrados). Entre outros objectivos 

estratégicos, o novo PROT visa definir estratégias adequadas à diversidade territorial 

que ocorre na região, através de propostas diferentes que se adaptem à especificidade 

dos sítios, das áreas ou dos fenómenos emergentes. Assim, deverá a revisão do PDM 

introduzir na sua estratégia/ proposta, as orientações definidas por este plano de nível 

superior. 

 

Instrumentos de Natureza Especial: 

POPNRF - Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa (Âmbito territorial - abrange parte 

da faixa costeira do concelho de Loulé. Elaboração da competência do ICN/ PNRF). 

 

Também decorridos 10 anos desde a entrada em vigor do Plano de Ordenamento do Parque 

Natural da Ria Formosa (publicado em Diário da Republica, ao abrigo do D.R. n.º 2/1991, de 

24 Janeiro), por Resolução do Conselho de Ministros, foi determinada a revisão deste Plano 

(R.C.M. n.º 37/2001, de 03 Abril), cuja fase de “Estudos de Caracterização, Diagnóstico e 

Ordenamento” encontra-se concluída, à data, a aguardar proposta de ordenamento. 
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POOC – O Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura – Vila Real de St.º António, entrou 

recentemente em vigor (R.C.M. n.º 103/2005, de 27 de Junho), pelo que deverão as propostas 

deste ser devidamente acauteladas no processo de revisão do PDM. 

 

Instrumentos de Natureza Sectorial: 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 – (actualmente em elaboração nos termos da R.C.M. n.º 66/2001, 

de 06 de Jun.) define o âmbito e enquadramento das medidas 

referentes à conservação das espécies da fauna, flora e 

habitats com vista à salvaguarda e valorização da Zonas de 

Protecção Especial (ZPE) e dos Sítios. 

 

PROF - Plano Regional de Ordenamento Florestal, que estabelece a organização dos espaços florestais 

e regula a sua utilização (actualmente em elaboração). 

 

 

3. Tempo Estimado para a Revisão do PDM 

Compete à CML em conjunto com a tutela, estimar um prazo que se considere razoável para o efeito. 

Contudo, segundo o previsto no RJIGT, destacam-se os seguintes períodos: 

- Período de participação (preventiva/ imediatamente após deliberação camarária que determina a 

revisão do PDM) – 30 dias (mínimo); 

- Período de discussão pública (participação sucessiva/ em fase de proposta de plano) – mínimo de 

44 dias; 

- Tempo que medeia a Aprovação do Plano pela Assembleia Municipal e a Publicação em Diário da 

República – máximo de 12 meses3.  

 

A estes prazos acrescem os tempos de elaboração do Plano (Estudos de Caracterização/ Diagnóstico do 

Território, Estudo Prévio, Proposta de Plano), de pareceres e reuniões.  

 

Por último, acresce referir que o tempo estimado para a concretização do Plano (inclui entrada em vigor), 

está ainda directamente ligado, entre outros factores: 

- Ao grau de informação disponível (nomeadamente cartografia4 e cadastro de propriedade5); 

                                                           
3 Os prazos fixados nos números anteriores suspendem-se nos casos de devolução do plano ao município para reapreciação (art.º 

81.º, n.º 3 do RJIGT). 
4 Processo de concurso relativo à elaboração de cartografia para o concelho à Escala 1/ 2000 foi adjudicado em Julho 2005. 
5 Inexistente para o concelho - não dispondo o IgeoE (entidade competente em razão da matéria) capacidade para o elaborar 

(segundo informação prestada por aqueles serviços às sucessivas insistências da CML). 



 

 

 

REVISÃO DO PDM DE LOULÉ 

 

DPGU| DPOT 
   

7|008

- A equipa técnica multidisciplinar incumbida de desenvolver o processo de revisão do PDM; 

- Ao grau de envolvimento político, institucional e social no processo, na perspectiva da definição da 

estratégia de desenvolvimento6 para o concelho;   

- Outros (exógenos). 

 

 
4. Quem Elabora e Coordena o Processo de Revisão do PDM 

Face ao exposto atrás e, no momento que antecede a decisão camarária de rever o PDM, importa 

reflectir acerca das seguintes questões: 

- Quem elabora e coordena o processo de revisão? 

- Quem custeia a elaboração do mesmo? 

 

Muito sucintamente, sendo a elaboração/ revisão do PDM da competência/ responsabilidade das 

autarquias locais, compete no presente caso à Câmara Municipal de Loulé, elaborar a revisão do 

plano e custear o mesmo. Devem ainda ser garantidas verbas para o efeito, em rubrica constante no 

“Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal”. 

 

No que diz respeito a quem elabora o processo de revisão (obrigatoriamente por uma equipa 

mista7), podem-se considerar as seguintes opções: 

Opção 1 - Equipa interna, constituída por técnicos da CML (com a criação de um gabinete para o 

efeito, facto que implica o reforço do corpo técnico existente através da contratação 

externa); 

Opção 2 - Equipa externa à CML; 

Variante 1 – criando um gabinete técnico para o efeito, a funcionar nas instalações da 

CML; 

Variante 2 – a adjudicar a equipa técnica, mediante concurso público, a funcionar nas 

instalações da própria; 

Opção 3 - Constituição de uma equipa mista que integra elementos da CML bem como de 

especialistas em matérias específicas, sem vínculo à CML; 

Opção 4 - Outras a definir.                                                                                                                            

 

                                                           
6 Está em curso a “Estratégia de Sustentabilidade para o concelho de Loulé” – Iniciativa a decorrer, no âmbito da Agenda Local 21, 

com termo previsto em Dez. 2005 (informação adicional disponível no site: www.forumloule21.org). 
7 Composta por técnicos especializados nos diferentes domínios necessários ao correcto desenvolvimento do trabalho e com 

experiência profissional, designadamente nas especialidades de urbanismo, arquitectura, engenharia do ambiente, arquitectura 
paisagista, engenharia do território, engenharia civil, geografia, sociologia, direito, economia e outras afins. 
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Importa referir que, independentemente da opção a adoptar, os serviços técnicos da CML terão 

sempre que se envolver activamente no processo, tanto na cedência de informação como no apoio à 

tomada de decisão, pelo que a opção 3 poderá ser aquela mais vantajosa em termos práticos/ reais. 

 

Em relação ao Coordenador do Plano, a figura que melhor se adequa a esse papel poderá ser a de um 

consultor externo, um profissional, idóneo, com experiência na matéria (devendo estas características ser 

garantidas em qualquer das opções). 

 

Por último, acresce referir que a Opção 2, implica todo o procedimento legal relativamente ao processo 

de Concurso público (Dec.-Lei n.º 197/1999, de 08 de Junho), o que inclui a elaboração do Programa de 

Concurso e Caderno de Encargos. 

 
 
 
 


