
PLANEAMENTO URBANO 1

PLANEAMENTO URBANO

Prof. Jorge Batista e Silva   



PLANEAMENTO URBANO 2

Instrumentos

de

gestão

territorial

PROGRAMAS

PLANOS

Nacional  

Regional  

- - - - - - - - - - - -

Intermunicipal 

- - - - - - - - - - - -

Municipal  

Instrumentos de 

Gestão

Territorial:

 Programa Nacional da Política do

Ordenamento do Território

 Programas Setoriais

 Programas Especiais

 Programas Regionais

 Programas Intermunicipais

 Plano Diretor Intermunicipal (PDI)

• Planos de Urbanização 

Intermunicipais (PUI)

• Planos de Pormenor 

Intermunicipais (PPI)

 Plano Diretor Municipal

 Plano de Urbanização

 Plano de Pormenor

Âmbito geográfico:

Tipos Legais de Planos e Programas

Sistema de gestão territorial

- estrutura
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 Plano Diretor Municipal

 Plano de Urbanização

 Plano de Pormenor …………………. A desenvolver mais tarde 

numa aula específica

esta aula

PDM

PU

PP
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RJIGT 
DL 280/99

+
Revisão

DL 80/2015

Regula a elaboração, revisão,
acompanhamento e conteúdos

dos PDM

PDM

PU

PP

Tipos 

legais de 

planos

LEITURA muito 

recomendada

 secção
“Urban development in Portugal 

and land readjustment”

Book chapter of:

Beatriz Condessa , Ana Morais de 

Sá , Joana Almeida, José Antunes 

Ferreira “Theoretically attractive

but eternally postponed in 

practice”

Uso do Solo (OCDE) Organização

para a Cooperação e Desenvolvimento

Económico

Fichas técnicas (2017)

para

Portugal

Espanha

Dinamarca

Suécia

Reino Unido
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Quais as diferenças principais entre um PDM e um PU?
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PDM - PLANO DIRECTOR MUNICIPAL PU – PLANO DE URBANIZAÇÃO 

desde 1990

Recomendado para todas as 

sedes de concelho e nas áreas

urbanas com mais de 25.000 

mil habitantes (grande dinâmica

urbana, com concentração

populacional significativa, com 

atividade económica e mercado

imobiliário ativo)

+

Quando o PDM não é suficiente

para planear e controlar o 

território
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Sistema

URBANO

ÂMBITO
Geográfico 

Área de abrangência 
incluindo a totalidade 
do território do 
município 

Qualquer área do 
território do município
incluída em perímetro
urbano (total ou
parcialmente) definido
em PDM 

PDM - PLANO DIRECTOR MUNICIPAL PU – PLANO DE URBANIZAÇÃO 
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MUNICIPAL LAND USE PLAN
(PDM- Plano Director Municipal) 

ESCALA

Escala geográfica

Escala analítica

1:10.000 – 1:25.000

1:5.000 – 1:10.000

Computadores & GIS 

& Big data

& imagens de satélite

Não podemos analisar

tudo com uma lente

Forma geral e detalhada

PU – PLANO DE URBANIZAÇÃO 



PLANEAMENTO URBANO 10

1:25.000            – 1:10.000 1:10.000         – 1:5.000

escala

Alguns municípios muito urbanizados, elaboram o PDM com o detalhe de um PU 

(escala 1: 10000)

É o caso, por exemplo, de Almada e Lisboa, cuja proporção de áreas urbanas em 

relação à área do município é muito alta

PU – PLANO DE URBANIZAÇÃO PDM - PLANO DIRECTOR MUNICIPAL
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PP – PLANO DE PORMENOR

1:500 – 1:2.000

PU – PLANO DE URBANIZAÇÃO 
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a estratégia de desenvolvimento 
territorial municipal, o modelo 
territorial municipal, as opções de 
localização e de gestão de 
equipamentos de utilização coletiva e 
as relações de interdependência com 
os municípios vizinhos

PROPÓSITO ?

O plano de urbanização desenvolve e 

concretiza o plano diretor municipal e 

estrutura a ocupação do solo e o seu 

aproveitamento, definindo a localização 

das infraestruturas e dos equipamentos 

coletivos principais

PU – PLANO DE URBANIZAÇÃO PDM - PLANO DIRECTOR MUNICIPAL
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Maior
abrangência
(rústico+urbano)

e menos
detalhado

Focado nos
problemas
urbanos e 

classificação do 
solo mais

detalhada

PU – PLANO DE URBANIZAÇÃO PDM - PLANO DIRECTOR MUNICIPAL
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O Sistema de planeamento estrutura-se em vários níveis

Começa com PNPOT

….PS, PES, 
……………..PR, 
………etc…..……..
………Programas intermunicipais 
……………..e planos intermunicipais 
e continua com os planos municipais
…PDM,
………..PU,
……………..PP
uma “cascata de planos”
que percebemos, na teoria…
mas nem sempre está patente em
termos práticos.

Estratégia territorial e 

configuração urbana

Controlando e 

vinculando os privados

Aumento do detalhe,

diretrizes para   

implementação

Projeto e forma urbana

Estratégia e 

Desenvolvimento

Aumenta a 

generalização

Foco nas

políticas pública

nacionais com 

efeitos no 

território e na

coerência de 

atuação entre as 

entidades

públicas
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Quem fica
vinculado pelo PDM ou PU? 
 Entidades públicas e privadas

Qeum elabora o Plano? 
 Câmara Municipal

Quem aprova o Plano?
 Assembleia Municipal
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Quais os temas (CONTEÚDO MATERIAL)
a incluir num PDM  e num PU ?

 ler art. 96 do Decreto-Lei n.º 80/2015

apenas alguns destaques
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1. Caraterização económica, social e biofísica, incluindo a identificação: …
- valores culturais, sistema urbano
- redes de transportes e de equipamentos (educação, saúde, assistência social, desportivos e de proteção civil e

segurança)
- espaços verdes, áreas agrícolas e florestais,
- principais infraestruturas urbanas (telecomunicações, abastecimento de água e energia, gás, e...
- captação, tratamento e abastecimento de água, drenagem e e tratamento de águas pluviais e de esgotos domésticos

2. Os objetivos para o desenvolvimento económico local... …
3. Os critérios de sustentabilidade a adotar, bem como os meios disponíveis e as ações
propostas)
 para proteger os valores e os recursos naturais, recursos hídricos, culturais, agrícolas e florestais, e a identificação

da estrutura ecológica municipal

4. Definição das classes e categorias do uso do solo

5. A definição da estratégia e dos critérios de localização, de distribuição e de
desenvolvimento das atividades industriais, turísticas, comerciais e de serviços.

6. A identificação e a qualificação do solo rústico, garantindo a adequada execução dos
programas e das políticas de desenvolvimento agrícola e florestal, bem como de recursos
geológicos e energéticoss.
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7. A identificação e a delimitação das áreas urbanas, com a definição do sistema urbano
municipal e os correspondentes programas na área habitacional, bem como as condições
de promoção da regeneração e da reabilitação urbanas e as condições de reconversão
das áreas urbanas de génese ilegal

8. A identificação das áreas de interesse público para efeitos de expropriação, bem como a
definição das respetivas regras de gestão.

9. Os critérios de compensação e de redistribuição de benefícios e encargos decorrentes do
desenvolvimento urbano e da gestão urbanística, a concretizar pelo PDM para as unidades
operativas de planeamento e gestão (UOPG).

10. A especificação qualitativa e quantitativa dos índices, dos indicadores e dos parâmetros de
referência, urbanísticos ou de ordenamento, a estabelecer em plano de urbanização e em
plano de pormenor

11. A programação da execução das opções de ordenamento estabelecidas e a definição de
unidades operativas de planeamento e gestão do plano, identificando, para cada uma
destas, os respetivos objetivos e os termos de referência para a necessária elaboração de
planos de urbanização e de pormenor.

12. A identificação de condicionantes de caráter permanente, designadamente reservas e
zonas de proteção, bem como as necessárias à concretização dos planos de emergência
de proteção civil de âmbito municipal

PDM - PLANO DIRECTOR MUNICIPAL
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13. A identificação e a delimitação das áreas com vista à salvaguarda de informação
arqueológica …

14. As condições de atuação sobre áreas de reabilitação e renovação urbana, situações de
emergência ou de exceção, bem como sobre áreas degradadas em geral

15. A articulação do modelo de organização municipal do território com a disciplina
consagrada nos demais planos municipais aplicáveis…

16. A proteção e a salvaguarda de recursos e de valores naturais que condicionem a ocupação,
uso e transformação do solo

17. O prazo de vigência, o sistema de monitorização e as condições de revisão

PDM - PLANO DIRECTOR MUNICIPAL
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a) A definição e a caracterização da área de intervenção, identificando e delimitando os valores 
culturais e naturais a proteger e a informação arqueológica contida no solo e subsolo;

b) O modelo territorial  da organização urbana, a partir da qualificação do solo, definindo a 
rede viária estruturante, a localização de equipamentos de uso e interesse coletivo a 
estrutura ecológica, bem como o sistema urbano e circulação, de transporte público e privado 
e de estacionamento;
c) A definição do zonamento para localização das diversas funções urbanas, designadamente 
habitacionais, comerciais, turísticas, de serviços, industriais e de gestão de resíduos, bem como 
a identificação das áreas a recuperar, a regenerar ou a reconverter ;

d) A adequação do perímetro urbano definido no plano diretor municipal ou no plano diretor 
intermunicipal, em função do zonamento e da conceção geral da organização urbana……

e) As condições de aplicação dos instrumentos da política particular os que respeitam à 
reabilitação e regeneração urbanas de áreas urbanas degradadas ;

f) Os indicadores e os parâmetros urbanísticos aplicáveis a cada uma das categorias e 
subcategorias de espaços;
g) A delimitação e os objetivos das unidades ou subunidades operativas de planeamento e 
gestão, a estruturação das ações de compensação e redistribuição de benefícios e encargos e a 
identificação dos sistemas de execução do plano

PU – PLANO DE URBANIZAÇÃO 
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CONTEÚDO
DOCUMENTAL

Como é que a documentação deverá estar organizada?

 Elementos principais do plano (publicados em Diário da República)

 Elementos que acompanham o plano

 Elementos complementares

 Indicadores de monitorização do plano

PU – PLANO DE URBANIZAÇÃO PDM - PLANO DIRECTOR MUNICIPAL
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Elementos principais do plano (Publicados em

DR)

- Regulamento
- Planta de Ordenamento
- Planta de Condicionantes

Outros elementos do Plano
- Relatório justificativo das opções tomadas
- Relatório Ambiental
- Programa de Execução
- Plano de Financiamento

Elementos complementares
- Planta de enquadramento regional
- Planta da situação existente
- Planta e relatório com a indicação dos alvarás

de licença e dos títulos de comunicação prévia
- Mapa de ruído;
- Participações públicas e relatório de 

ponderação
- Fichas dos dados estatísticos

Elementos do plano (Publicados em DR)

- Regulamento
- Planta de zonamento
- Planta de condicionantes
Outros elementos do Plano
- Relatório justificativo das opções tomadas
- Relatório Ambiental
- Programa de Execução
- Plano de Financiamento
- Modelo de redistribuição de benefícios e encargos

Elementos complementares
- Planta de enquadramento regional
- Planta da situação existente
- Planta e relatório com a indicação dos alvarás de 

licença e dos títulos de comunicação prévia
- Mapa de ruído;
- Participações públicas e relatório de ponderação
- Fichas dos dados estatísticos
- Plantas de identificação do traçado de infraestruturas

viárias, de abastecimento de água, de saneamento, 
de energia elétrica, de recolha de resíduos de gás e 
de condutas destinadas à instalação de 
infraestruturas de telecomunicações e demais
infraestruturas relevantes

CONTEÚDO
DOCUMENTAL

PU – PLANO DE URBANIZAÇÃO PDM - PLANO DIRECTOR MUNICIPAL
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Elementos principais do plano (Publicados em

DR)

- Regulamento
- Planta de Ordenamento
- Planta de Condicionantes

Outros elementos do Plano
- Relatório justificativo das opções tomadas
- Relatório Ambiental
- Programa de Execução
- Plano de Financiamento

Elementos complementares
- Planta de enquadramento regional
- Planta da situação existente
- Planta e relatório com a indicação dos alvarás

de licença e dos títulos de comunicação prévia
- Mapa de ruído;
- Participações públicas e relatório de 

ponderação
- Fichas dos dados estatísticos

Elementos do plano (Publicados em DR)

- Regulamento
- Planta de zonamento
- Planta de condicionantes
Outros elementos do Plano
- Relatório justificativo das opções tomadas
- Relatório Ambiental
- Programa de Execução
- Plano de Financiamento
- Modelo de redistribuição de benefícios e encargos

Elementos complementares
- Planta de enquadramento regional
- Planta da situação existente
- Planta e relatório com a indicação dos alvarás de 

licença e dos títulos de comunicação prévia
- Mapa de ruído;
- Participações públicas e relatório de ponderação
- Fichas dos dados estatísticos
- Plantas de identificação do traçado de infraestruturas

viárias, de abastecimento de água, de saneamento, 
de energia elétrica, de recolha de resíduos de gás e 
de condutas destinadas à instalação de 
infraestruturas de telecomunicações e demais
infraestruturas relevantes

CONTEÚDO
DOCUMENTAL

PU – PLANO DE URBANIZAÇÃO PDM - PLANO DIRECTOR MUNICIPAL
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PDM

TÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

TÍTULO II - SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 
 
TÍTULO III - REGIME DE USO DO SOLO 

 
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS  

CAPÍTULO II -  PROTECÇÃO DE VALORES E RECURSOS  

SECÇÃO I - PATRIMÓNIO CULTURAL 

SECÇÃO II -  ALBUFEIRA DE CASTELO DO BODE  

 

CONTEÚDO DOCUMENTAL - Elementos do plano - Regulamento
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CAPÍTULO III - ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO IV - QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 

SECÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

SECÇÃO II - ESPAÇOS CENTRAIS 

Artigo 31.º Identificação e usos 

Artigo 32.º Espaços Centrais Nível 1 - regime de edificabilidade  

Artigo 33.º Espaços Centrais Nível 2 - regime de edificabilidade  

Artigo 34.º Centros Locais - regime de edificabilidade  

 

PDM

CONTEÚDO DOCUMENTAL - Elementos do plano - Regulamento
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CAPÍTULO IV – QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO
Secção II – Espaços Centrais
Artigo 32º – Espaços Centrais Nível 1 - regime de edificabilidade

Na elaboração de planos territoriais de âmbito intermunicipal ou
municipal e nas operações de loteamento urbano e nas
operações de impacte semelhante, aplicam-se os seguintes
parâmetros de edificabilidade:

a)Densidade habitacional máxima - 60 fogos/ha;

b)Índice de utilização do solo máximo - 0,6.

PDM

CONTEÚDO DOCUMENTAL - Elementos do plano - Regulamento
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PDM

CONTEÚDO DOCUMENTAL - Elementos do plano - Regulamento

SECÇÃO III - ESPAÇOS HABITACIONAIS  

SECÇÃO IV - ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS 

SECÇÃO V - ESPAÇOS VERDES 

SECÇÃO VI - ESPAÇO DE USO ESPECIAL DO COMPLEXO DOS TEMPLÁRIOS  

SECÇÃO VII - ESPAÇOS DE USO ESPECIAL DE EQUIPAMENTOS  

SECÇÃO VIII - ESPAÇO DE USO ESPECIAL DA PISTA DE ULTRALEVES DE VALDONAS  
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CAPÍTULO V -  QUALIFICAÇÃO DO SOLO RÚSTICO  

SECÇÃO I - ESPAÇOS AGRÍCOLAS  

SECÇÃO II - ESPAÇOS FLORESTAIS  

SECÇÃO III - ESPAÇOS DE EXPLORAÇÃO DE RECURSOS GEOLÓGICOS  

SECÇÃO IV - ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS  

SECÇÃO V - ESPAÇOS CULTURAIS – COMPLEXO DOS TEMPLÁRIOS  

SECÇÃO VI - ESPAÇOS DE OCUPAÇÃO TURÍSTICA  

SECÇÃO VII - ESPAÇOS DESTINADOS A EQUIPAMENTOS 

SECÇÃO VIII - ESPAÇOS DE RECREIO E LAZER 

SECÇÃO IX - AGLOMERADOS RURAIS  

 

PDM

CONTEÚDO DOCUMENTAL - Elementos do plano - Regulamento
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CAPÍTULO VI - TURISMO 

SECÇÃO I - NÚCLEOS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 

SECÇÃO II - ZONAS TURÍSTICAS DE INTERESSE 

 
TÍTULO IV - INFRAESTRUTURAS 

 

PDM

CONTEÚDO DOCUMENTAL - Elementos do plano - Regulamento
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TÍTULO V - PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO II - ÁREAS PARA ESPAÇOS VERDES E DE UTILIZAÇÃO COLECTIVA, 

INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLECTIVA 

TÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

PDM

CONTEÚDO DOCUMENTAL - Elementos do plano - Regulamento
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Elementos principais do plano (Publicados em

DR)

- Regulamento
- Planta de Ordenamento
- Planta de Condicionantes

Outros elementos do Plano
- Relatório justificativo das opções tomadas
- Relatório Ambiental
- Programa de Execução
- Plano de Financiamento

Elementos complementares
- Planta de enquadramento regional
- Planta da situação existente
- Planta e relatório com a indicação dos alvarás

de licença e dos títulos de comunicação prévia
- Mapa de ruído;
- Participações públicas e relatório de 

ponderação
- Fichas dos dados estatísticos

Elementos do plano (Publicados em DR)

- Regulamento
- Planta de zonamento
- Planta de condicionantes
Outros elementos do Plano
- Relatório justificativo das opções tomadas
- Relatório Ambiental
- Programa de Execução
- Plano de Financiamento
- Modelo de redistribuição de benefícios e encargos

Elementos complementares
- Planta de enquadramento regional
- Planta da situação existente
- Planta e relatório com a indicação dos alvarás de 

licença e dos títulos de comunicação prévia
- Mapa de ruído;
- Participações públicas e relatório de ponderação
- Fichas dos dados estatísticos
- Plantas de identificação do traçado de infraestruturas

viárias, de abastecimento de água, de saneamento, 
de energia elétrica, de recolha de resíduos de gás e 
de condutas destinadas à instalação de 
infraestruturas de telecomunicações e demais
infraestruturas relevantes

CONTEÚDO
DOCUMENTAL

PU – PLANO DE URBANIZAÇÃO PDM - PLANO DIRECTOR MUNICIPAL
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Planta de ordenamento: representa o modelo de organização espacial do território

municipal, de acordo com os sistemas estruturantes e a classificação e qualificação

dos solos, as unidades operativas de planeamento e gestão definidas e, ainda, a

delimitação das zonas de proteção e de salvaguarda dos recursos e valores naturais
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Vista parcial do PDM de Tomar – Planta de Ordenamento para a cidade de Tomar
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Classificação e qualificação do solo - Concelho 
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Elementos principais do plano (Publicados em

DR)

- Regulamento
- Planta de Ordenamento
- Planta de Condicionantes

Outros elementos do Plano
- Relatório justificativo das opções tomadas
- Relatório Ambiental
- Programa de Execução
- Plano de Financiamento

Elementos complementares
- Planta de enquadramento regional
- Planta da situação existente
- Planta e relatório com a indicação dos alvarás

de licença e dos títulos de comunicação prévia
- Mapa de ruído;
- Participações públicas e relatório de 

ponderação
- Fichas dos dados estatísticos

Elementos do plano (Publicados em DR)

- Regulamento
- Planta de zonamento
- Planta de condicionantes
Outros elementos do Plano
- Relatório justificativo das opções tomadas
- Relatório Ambiental
- Programa de Execução
- Plano de Financiamento
- Modelo de redistribuição de benefícios e encargos

Elementos complementares
- Planta de enquadramento regional
- Planta da situação existente
- Planta e relatório com a indicação dos alvarás de 

licença e dos títulos de comunicação prévia
- Mapa de ruído;
- Participações públicas e relatório de ponderação
- Fichas dos dados estatísticos
- Plantas de identificação do traçado de infraestruturas

viárias, de abastecimento de água, de saneamento, 
de energia elétrica, de recolha de resíduos de gás e 
de condutas destinadas à instalação de 
infraestruturas de telecomunicações e demais
infraestruturas relevantes

CONTEÚDO
DOCUMENTAL

PU – PLANO DE URBANIZAÇÃO PDM - PLANO DIRECTOR MUNICIPAL
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PDM

CONTEÚDO DOCUMENTAL - Elementos do plano - Planta de Condicionantes

Planta de Condicionantes: identifica as servidões administrativas e as restrições de
utilidade pública em vigor que possam constituir limitações ou impedimentos a
qualquer forma especifica de aproveitamento
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PDM

1. RECURSOS NATURAIS

1.1 Recursos hídricos

1.1.1 Domínio Público Hídrico

1.1.2 Albufeiras de Águas Públicas

1.1.3 Captações de Águas Subterrâneas para Abastecimento Público

1.2 Recursos geológicos

1.2.1 Águas de Nascente

1.2.2 Águas Minerais Naturais

1.2.3 Pedreiras

CONTEÚDO DOCUMENTAL - Elementos do plano - Planta de Condicionantes
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PDM

CONTEÚDO DOCUMENTAL - Elementos do plano - Planta de Condicionantes

1.3 Recursos agrícolas e florestais

1.3.1 Reserva Agrícola Nacional

1.3.2 Obras de Aproveitamento Hidroagrícola

1.3.3 Oliveiras

1.3.4 Sobreiro e Azinheira

1.3.5 Azevinho

1.3.6 Regime Florestal

1.3.7 Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios

1.3.8 Árvores e Arvoredos de Interesse Público
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1.3 Recursos ecológicos

1.4.1 Reserva Agrícola Nacional

1.4.2 Áreas Protegidas

1.4.3 Rede Natura 2000

2. PATRIMÓNIO EDIFICADO

2.1 Imóveis Classificados

2.2 Edifícios Públicos e Outras Construções de Interesse Público

PDM

CONTEÚDO DOCUMENTAL - Elementos do plano - Planta de Condicionantes
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PDM

3. EQUIPAMENTOS

3.1 Edifícios Escolares

3.2 Estabelecimentos Prisionais e Tutelares de Menores

3.3 Instalações Aduaneiras

3.4 Defesa Nacional

CONTEÚDO DOCUMENTAL - Elementos do plano - Planta de Condicionantes
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PDM

4. INFRAESTRUTURAS

4.1 Abastecimento de Água

4.2 Drenagem de Águas Residuais

4.3 Rede Eléctrica

4.4 Gasodutos e Oleodutos

4.5 Rede Rodoviária Nacional e Rede Rodoviária Regional 

4.6 Estradas e Caminhos Municipais

4.7 Rede Ferroviária

4.8 Aeroportos e Aeródromos

4.9 Telecomunicações

4.10 Faróis e outros Sinais Marítimos

4.11 Marcos Geodésicos

CONTEÚDO DOCUMENTAL - Elementos do plano - Planta de Condicionantes
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Planta de Condicionantes

PDM de Tomar
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(RAN) Reserva Agrícola
Nacional

Planta de Condicionantes

PDM de Tomar
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Elementos principais do plano (Publicados em

DR)

- Regulamento
- Planta de Ordenamento
- Planta de Condicionantes

Outros elementos do Plano
- Relatório justificativo das opções tomadas
- Relatório Ambiental
- Programa de Execução
- Plano de Financiamento

Elementos complementares
- Planta de enquadramento regional
- Planta da situação existente
- Planta e relatório com a indicação dos alvarás

de licença e dos títulos de comunicação prévia
- Mapa de ruído;
- Participações públicas e relatório de 

ponderação
- Fichas dos dados estatísticos

Elementos do plano (Publicados em DR)

- Regulamento
- Planta de zonamento
- Planta de condicionantes
Outros elementos do Plano
- Relatório justificativo das opções tomadas
- Relatório Ambiental
- Programa de Execução
- Plano de Financiamento
- Modelo de redistribuição de benefícios e encargos

Elementos complementares
- Planta de enquadramento regional
- Planta da situação existente
- Planta e relatório com a indicação dos alvarás de 

licença e dos títulos de comunicação prévia
- Mapa de ruído;
- Participações públicas e relatório de ponderação
- Fichas dos dados estatísticos
- Plantas de identificação do traçado de infraestruturas

viárias, de abastecimento de água, de saneamento, 
de energia elétrica, de recolha de resíduos de gás e 
de condutas destinadas à instalação de 
infraestruturas de telecomunicações e demais
infraestruturas relevantes

CONTEÚDO
DOCUMENTAL

PU – PLANO DE URBANIZAÇÃO PDM - PLANO DIRECTOR MUNICIPAL
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Plano de Urbanização (PU) de Sines – Planta de Zonamento
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Plano de urbanização atual
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Classficação em termos dos 

usos/atividades/funções 

mais relevantes

• Residencial

• Indústria

• Serviços

• Áreas portuárias

• Espaços verdes

• Equipamentos coletivos

• Infraestruturas

Dinâmicas territoriais:

• a consolidar

• a reabilitar

• a reconverter

Densidades

E P

Plano de urbanização atual
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Plano de Urbanização (PU) de Sines – Planta de Condicionantes
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SNIT

Sistema Nacional de Informação Territorial

Acesso on-line  a todos os tipos de 

planos aprovados e em implementação 

em todo o país

………………………..+ Arquivo histórico

http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/igt_em_vigor__snit_/acesso_simples/
http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/igt_em_vigor__snit_/acesso_simples/
http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/igt_em_vigor__snit_/acesso_simples/


PLANEAMENTO URBANO 56

Até para semana

1. Quais os propósitos de um PDM e de um PU e como se relacionam?

2. Quais os elementos principais de um PDM e de um PU?

3. Qual a diferença entre a Planta de Ordenamento e a Planta de Zonamento?

4. O que é a Planta de Condicionantes? Dê 3 exemplos que possam constar numa 

planta deste tipo.

5. Em que consiste o Regulamento de um PDM? Indique 3 aspectos que deva 

incluir obrigatoriamente.

6. O que é o Sistema Nacional de Informação Territorial?

QUESTÕES:


