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No passado dia 29 de março de 2021 foi 
publicado o Decreto-Lei n.º 25/2021, que pro-
cedeu à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 
80/2015, de 14 de maio, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 81/2020, de 2 de outubro, que aprova  
a revisão do Regime Jurídico dos Instrumen-
tos de Gestão Territorial (RJIGT). 

Com o presente Decreto-Lei, o legislador por-
tuguês optou por reforçar as medidas desti-
nadas a promover a conclusão do processo 
de adoção, nos planos municipais ou inter-
municipais, das regras de classificação e qua-
lificação do solo previstas na Lei n.º 31/2014, 
de 30 de maio, adotando, além do mais, (i.) 
uma previsão intercalar destinada a asse-
gurar que os procedimentos se encontrem,  
na data de 31 de março de 2022, em fase  
de instrução; (ii.) medidas de aperfeiçoamen-
to do mecanismo de suspensão associado  
ao incumprimento do prazo final de adap-
tação dos planos e, ainda, (iii.) prevendo a 
necessária identificação, pelas Comissões  
de Coordenação e Desenvolvimento Regio-
nal (CCDR), das áreas objeto de suspensão.

Também no que respeita ao prazo de trans-
posição para os planos territoriais das nor-
mas dos planos especiais de ordenamento 
do território em vigor, esta alteração procu-
rou a clarificação e flexibilização do regime 
de transposição estabelecido no artigo 198.º 
do RJIGT.

O diploma legal objeto da presente análi-
se procurou, ainda, promover a equiparação 
dos planos regionais de ordenamento do ter-
ritório e dos planos setoriais expressamente 
previstos na lei para os tipos de instrumen-
tos de gestão territorial que, atualmente, 
lhes dão continuidade, designadamente,  
os programas regionais e os programas sec-

toriais, ajustando o disposto no artigo 200.º  
do RJIGT.

No que concerne aos programas especiais 
bem como à sua elaboração, alteração ou re-
visão, foram estabelecidas medidas no sen-
tido de assegurar a atualização dos planos 
territoriais, vigorando as medidas preventi-
vas ali estabelecidas, incluindo as atualmen-
te vigentes, até à respetiva atualização, sem 
prejuízo do prazo de vigência e das demais 
condições de caducidade estabelecidas  
na lei.

No mesmo sentido, a norma do plano terri-
torial atualizado relativa à incompatibilida-
de com fundamento em situação de risco 
ou especial fragilidade ambiental passou  
a aplicar-se diretamente às construções  
em loteamentos na área abrangida, aplican-
do-se, com as necessárias adaptações, a in-
demnização prevista nos n.os 4 e 5 do arti-
go 48.º do Regime Jurídico de Urbanização 
e Edificação, desde que a incompatibilidade 
não resulte de instrumentos de gestão terri-
torial anteriores e tendo presentes as limita-
ções de aproveitamento decorrentes das si-
tuações de risco em causa. 

O referido diploma legal procede também  
à clarificação da declaração da Comissão  
de Coordenação e Desenvolvimento Regio-
nal (CCDR), prevista no n.º 2 do artigo 29.º  
do RJIGT, à qual cabe apenas identificar, após 
audição do município, as normas do plano 
territorial cuja alteração deveria ter tido lugar 
durante o prazo de atualização estabeleci-
do, para efeitos de determinação do âmbito  
da suspensão prevista no n.º 1 do mesmo ar-
tigo e no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 31/2014, 
de 30 de maio, na sua redação atual.
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Por fim, e na sequência de recomendações 
da Comissão Nacional do Território, as alte-
rações introduzidas procuraram não ape-
nas clarificar o mecanismo da ratificação  
de normas de planos diretores munici-
pais que sejam incompatíveis com normas  
de outros instrumentos de gestão territorial 
aplicáveis, estabelecendo-se mecanismos  
no sentido de assegurar a clareza e a coerên-
cia do plano diretor municipal, mas também 
garantir a excecionalidade e estrita condicio-
nalidade da reclassificação, por alteração ou 
revisão de plano territorial, de solo destinado 
à criação ou ampliação de áreas empresariais 
na contiguidade de solos urbanos, nos ter-
mos previstos no artigo 72.º do novo RJIGT. 

Em face do exposto, o Decreto-Lei n.º 25/2021 
de 29 de março, que entra em vigor no pró-
ximo dia 1 de abril de 2021, veio efetuar  
os ajustamentos necessários ao sistema  
de gestão territorial e ainda em matéria  
de classificação e reclassificação dos so-
los; adotar as medidas preventivas para 
garantir a elaboração, alteração ou revi-
são de programas especiais, bem como 
alterar as regras de eficácia e publicida-
de dos programas e planos, numa tentati-
va de, entre outros, clarificar e flexibilizar  
o regime dos instrumentos de gestão ter-
ritorial, passados mais de cinco anos sobre  
a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 80/2015,  
de 14 de maio.

Para mais esclarecimentos relativamente ao presente tema sugerimos o contacto 
das Advogadas:

Valéria Polska
valeriapolska@rsa-lp.com

Filipa Leal Barreto 
filipabarreto@rsa-lp.com

LISBOA Sede: Rua Bernardo Lima, 3 1150-074 Lisboa
T: + 351 213 566 400 F: +351 213 566 488 E-mail: geral@rsa-lp.com
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