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2.ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE 

SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 

(Termos de Referência) 

 

1. ENQUADRAMENTO LEGAL 

A elaboração dos instrumentos de gestão territorial tem como 

enquadramento legal o Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que estabelece 

o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). O Artigo 76º 

do RJIGT estabelece que «a elaboração de planos municipais é determinada 

por deliberação da câmara municipal», a qual deve «assentar na estratégia de 

desenvolvimento local».  

 

2. OPORTUNIDADE DE ELABORAÇÃO 

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Santa Marta de Penaguião foi 

publicado através do Aviso n.º 779/2011, de 7 de janeiro. 

O PDM atualmente em vigor foi elaborado à luz do quadro legislativo 

vigente à data, o qual foi, entretanto, objeto de significativa alteração, 

nomeadamente com a entrada em vigor da Lei de Bases Gerais da Política 

Pública de Solos, do Ordenamento do Território e do Urbanismo (Lei n.º 

31/2014, de 30 de maio) e do atual Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (RJIGT - Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio). Estes 

regimes obrigam à conformação dos planos territoriais em vigor ao atual 

quadro legislativo até julho de 2020, muito em especial à questão dos novos 

critérios de classificação do solo - que eliminam o denominado solo urbanizável 

-, «sob pena de suspensão das normas do plano territorial que deveriam ter 

sido alteradas, não podendo, na área abrangida e enquanto durar a suspensão, 
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haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações que impliquem a 

ocupação, uso e transformação do solo» (cf. n.º 2 do Artigo 199º do RJIGT). 

Uma vez que a conformação do PDM obrigará ainda à integração de 

diversas temáticas que o atual PDM não contém, com sejam a parametrização 

das mais-valias, os critérios de reclassificação de solo rústico em urbano, a 

criação do fundo de sustentabilidade ambiental e urbanística e o sistema 

perequativo a diferentes escalas, considera-se que o procedimento mais 

adequado para esta conformação é o de revisão do Plano, ao invés de uma 

mera alteração por adaptação, que não permitiria definir a estratégia de 

desenvolvimento territorial do município face às novas temáticas.  

Em paralelo, a Câmara Municipal aprovou, na sua reunião de Câmara de 

4 de dezembro de 2020, o Relatório de Avaliação da Execução do Plano 

Diretor Municipal (RAEPDM), com o objetivo de analisar a adequação da 

estratégia do PDM em vigor à situação atual do concelho. Este documento 

procede à caracterização da situação de referência e da sua evolução desde a 

entrada em vigor do PDM, assim como a análise da execução das propostas 

do Plano, com vista a monitorizar o estado do ordenamento do território no 

concelho e identificar linhas de estratégia que devam ser seguidas no próximo 

ciclo de planeamento. 

Concretamente, o RAEPDM identificou uma série de questões as quais 

devem estar subjacentes à estratégia e às propostas do próximo PDM, através 

da sua revisão: 

• Incentivar a permanência dos jovens no concelho e promover medidas 

de atração populacional;  

• Promover as dinâmicas da reabilitação urbana e melhorar o espaço 

urbano consolidado;  

• Valorizar e investir no património natural, paisagístico e cultural do 

concelho;  
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• Promover a sustentabilidade ambiental, através de medidas que 

permitam atenuar o desafio das alterações climáticas;  

• Adaptar o PDM ao quadro legislativo me vigor, designadamente a Lei de 

Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território 

e de Urbanismo, Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, e do RJIGT, publicado 

pelo DL n.º 80/2015 de 14 de maio;  

• Realizar uma nova classificação e qualificação do solo no sentido da 

reconfiguração dos perímetros urbanos e da requalificação das 

infraestruturas;  

• Promover uma participação ativa dos cidadãos, visando a adoção de 

uma metodologia claramente mais participativa e continuada ao longo do 

processo de elaboração do plano.  

Em paralelo, o RAEPDM identificou ainda uma série de alterações 

legislativas e regulamentares decorrentes da entrada em vigor de alterações 

aos regimes jurídicos da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola 

Nacional, alterações que importa reconduzir ao Plano. 

 

3. LINHAS DE ESTRATÉGIA SUBJACENTES À REVISÃO DO PLANO 

DIRETOR MUNICIPAL 

Tendo por base o estabelecido nos pontos anteriores, a revisão do Plano 

Diretor Municipal deve ter como base as seguintes linhas de estratégia e 

objetivos gerais: 

 

Santa Marta Penaguião, um município onde queremos viver 

• Promover a imagem do concelho; 

• Reordenar o território sem acrescimo da área total de solo urbano; 

• Garantir a adequada programação da ocupação urbana; 
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• Conter a dispersão; 

• Promover uma mobilidade sustentável. 

 

Santa Marta Penaguião, um município onde queremos visitar 

• Fomentar o Investimento turístico nas diversas vertentes; 

• Renovar metas de crescimento turístico visando o Turismo Global; 

• Fomentar o turismo como fator de desenvolviemnto económico; 

• Implentar um Plano de Imagem e comunicação concelhio; 

• Otimizar a mobilidade turística. 

 

Santa Marta Penaguião, Um território para investir 

• Potenciar atração de empresas no concelho; 

• Dotar o concelho de uma nova área empresarial. 

 

4. PRAZO E CONTEÚDO  

A revisão do Plano Diretor Municipal deverá ser concretizada no prazo 

de dois anos após a deliberação da Câmara Municipal, integrando este tempo 

as fases de elaboração e aprovação. 

O Plano deverá adotar o conteúdo material apropriado quer às 

condições da área territorial a que respeita, quer aos objetivos das políticas 

urbanas previstas que determinam a sua revisão, com o conteúdo documental 

definido pelo Artigo 97º do RJIGT. 
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5. CARTOGRAFIA  

As plantas que constituem o Plano utilizarão cartografia homologada, a 

elaborar, com as seguintes características: 

• Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89 e Datum Altimétrico 

Cascais Helmert 38; 

• Projeção Cartográfica: Transversa de Mercator; 

• Exatidão Posicional mínima: 5m em Planimetria e Altimetria; 

• Exatidão Temática: 95%. 

 

 

 


