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Tal como nos planos, o processo de 
elaboração do 
planeamento visa garantir à gestão 
monitorizada 
dos 
planos través da adopção de 
estratégias, apoiando-se nas 
Instituições competentes 
e em legislação própria, assim 
como em profissionais altamente 
especializados 
e treinados, 
os urbanistas que trabalham em equipa 
multidisciplinares 
e recorrendo a consultas sectoriais 
quando 
necessário. 
O planeamento deve em nosso 
entender 
proceder à 
implantação de planos, 
seguindo os princípios de justiça 
e da razoabilidade, equilibrando direitos 
e deveres, 
seguindo um processo democrático 
participado sem 
interrupção 
e actuando em tempo real e a tempo, 
quando possível antecipando se 
das evoluções através de 
um método de previsão de horizonte 
deslizante. O planeamento 
urbanístico deve ser sempre um 
processo integrado 
de elaboração de planos da sua 
respectiva gestão. 
Um planeamento que elabora e adapta 
planos, mais não 
estabelece métodos para sua gestão, 
arrisca-se ater efeitos 
contrários, tornando-se então num 
plano francamente 
negativo ou num”anti plano”por 
exemplo as distorções 
dos preços dos terrenos com 
bloqueamento consequente 
de actividades, 
de uma maneira geral o planeamento 
deve ser concebido para servir o 
homem em sentido lato. 

Com adopção dos Planos Directores 
Municipais, deve-se 
estabelecer o modelo e a estrutura 
espacial do território 
municipal, constituindo por sua vez, 
uma sintetize da 
estratégia de desenvolvimento e do 
Ordenamento Local, 
prosseguida e integrada as opções 
de âmbito nacional e 
regional com incidência na respectiva 
área de intervenção, 
estes planos devem ser de elaboração 
obrigatória. 
Quanto aos Planos Nacionais de 
Ordenamento 
do 
Território estabelecem as grandes 
opções com relevância 
para organização do território nacional, 
consolida 
o quadro de referência à considerar 
na elaboração dos 
demais instrumentos de gestão 
territorial, constituindo 
por seu turno num instrumento 
de gestão territorial, e 
no que diz respeito à sua constituição 
deve em nosso 
entender, considerar-se como 
instrumentos de cooperação 
com os demais Estados membros da 
região para 
efectiva organização do território para o 
nosso caso pela 
SAD e deve ter implementação 
Nacional. 
O seu objectivo é definir o quadro para 
o desenvolvimento 
integrado, harmonioso e sustentável do 
país, 
garantindo 
à coesão territorial do mesmo, 
atenuando 
assim as assimetrias regionais e as 
desigualdades de oportunidades, 
cuja meta maior quanto a nós, é a de 
estabelecer 
a tradução espacial das estratégias de 
desenvolvimento 
económico, articulando o povoamento, 
à 
implantação de equipamentos 
estruturantes e a definição 



das redes, estabelecendo por usa vez 
os parâmetros 
de acesso as funções urbanas, as 
formas de mobilidade e 
por fim, definir os princípios 
orientadores 
da disciplina 
de ocupação do território. 
O conteúdo dos Planos Nacional de 
Ordenamento 
do Território (PNOT), são sustentados 
pelos sistemas 
urbanos das redes de infra- estruturas 
e equipamentos 
de 
interesse nacional, salvaguardando- 
se pela valorização 
das áreas de interesse nacional, em 
termos ambientais, 
patrimoniais e de desenvolvimento 
rural, a localização 
das actividades, de serviços e dos 
grandes investimentos 
públicos dos padrões mínimos, os seus 
objectivos visam 
atingir em matéria de qualidade de vida 
e da efectivação 
dos direitos económicos, sociais, 
culturais e ambientais, 
e as orientações para coordenação 
entre às políticas 
de Ordenamento 
e de desenvolvimento regional, em 
particular para às áreas em que as 
condições de vida 
ou de qualidade do ambiente sejam 
inferiores à média 
nacional. 
As Cidades podem tornar-se mais 
brilhantes 
e agigantadas, 
mais também podem morrer ou 
explodir, como 
resultado 
de uma dispersão caótica em vez de 
um conjunto 
Ordenado de Satélites e constelações. 
O processo 
de planeamento 
urbanístico deverá garantir, a sua 


