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a. Introdução 

 
O Decreto-Lei n.º 25/2021, de 29 de março vem introduzir 
importantes alterações ao Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT), em vigor desde 2015, com vista à 
respetiva atualização e, bem assim, ao seu ajustamento face às 
recomendações emitidas pela Comissão Nacional do Território 
(CNT). 
De entre as principais alterações introduzidas pelo presente 
diploma, encontramos: (i) o prolongamento do prazo para os 
municípios assegurarem a adoção, nos planos municipais ou 
intermunicipais, das novas regras de classificação e qualificação 
do solo; (ii) a clarificação e flexibilização do regime de 
transposição para os planos territoriais das normas dos planos 
especiais de ordenamento do território em vigor; (iii) a 
equiparação dos planos regionais e dos planos setoriais previstos 
na lei aos novos tipos de instrumentos de gestão territorial que 
lhes dão continuidade; (iv) a atualização dos planos territoriais 
decorrente da elaboração, alteração ou revisão de programas 
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especiais; (v) a previsão da reclassificação, por alteração ou 
revisão de plano territorial, de solo destinado à criação ou 
ampliação de áreas empresariais na contiguidade de solos 
urbanos; (vi) e, ainda, a clarificação do mecanismo da ratificação 
de planos diretores municipais.  
 
Vejamos com maior detalhe cada uma das principais novidades do 
RJIGT, trazidas pelo DL n.º 25/2021, de 29 de março. 
 
 

b. Regras de classificação e qualificação do solo 
 

O presente diploma revela preocupação com a conclusão da tarefa 
de adoção, nos planos municipais ou intermunicipais, das regras 
de classificação e qualificação do solo estabelecidas pela Lei de 
Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do 
Território e de Urbanismo (“Lei dos Solos”), aprovada pela Lei n.º 
31/2014. Recorde-se que este novo modelo de classificação de 
solos centrou a temática na divisão solo rústico vs. solo urbano, 
tendo, por exemplo, deixado de integrar na classe de solo urbano, 
o solo “urbanizável”. 
O artigo 199.º, n.º 2, na redação originária do RJIGT, determinava 
que os planos municipais ou intermunicipais deveriam, no prazo 
máximo de 5 anos após a entrada em vigor do mesmo, incluir as 
novas regras de classificação e qualificação dos solos, sob pena de 
suspensão das normas do plano territorial que deveriam ter sido 
alteradas, impedindo-se, igualmente, a prática de quaisquer atos 
ou operações que implicassem a ocupação, uso e transformação 
do solo em tais áreas.  
Assim, e dando seguimento às recomendações dirigidas ao 
Governo pela Associação Nacional de Municípios Portugueses e 
pela CNT, é determinada a prorrogação do prazo estabelecido no 
n.º 2 do artigo 199.º do RJIGT, até ao dia 31 de dezembro de 
2022, bem como o reforço das medidas tendentes a promover a 
conclusão deste processo, designadamente, adotando uma 
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previsão intercalar e procedendo-se ao aperfeiçoamento do 
mecanismo de suspensão associado ao incumprimento do prazo 
final de adaptação dos planos.  
 
 

c. Clarificação e flexibilização do regime de 
transposição das regras dos planos especiais de 
ordenamento do território em vigor 
 

No seguimento da distinção estabelecida pela Lei dos Solos, entre 
os planos e os programas territoriais, e da consignada 
obrigatoriedade de transposição, pelos Municípios, do conteúdo 
dos planos especiais de ordenamento do território em vigor para 
os planos intermunicipais ou municipais aplicáveis à área 
abrangida pelos planos especiais, até 13 de julho de 2021 – 
prevista no n.º 1 do artigo 78.º - é operada a clarificação e 
flexibilização do regime de transposição destas regras, 
estabelecido no artigo 198.º do RJIGT. 
Entre outros aspetos, é agora clarificado o procedimento de 
transposição das normas dos planos especiais em vigor - revisão, 
alteração das disposições do plano territorial incompatíveis ou 
através de alteração por adaptação –, ressalvando-se a 
possibilidade de tal transposição poder ser assegurada, com as 
devidas adaptações, com base em programa especial que tenha, 
entretanto, revogado o plano especial objeto de transposição 
De qualquer modo, dispõe o novo artigo 198.º/7 do RJIGT que, no 
prazo de um ano a contar de 13 de julho de 2021, devem ser 
aprovados programas especiais que revoguem os planos especiais 
ainda vigentes. 
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d. Equiparação dos planos regionais de ordenamento do 
território e dos planos setoriais 
 

Por outro lado, impõe-se notar a opção do legislador no sentido 
de promover a equiparação dos planos regionais de ordenamento 
do território e dos planos setoriais expressamente previstos na lei 
aos tipos de instrumentos de gestão territorial que atualmente 
lhes dão continuidade, designadamente, os programas regionais e 
os programas sectoriais. 
 

e. Atualização dos planos territoriais 
 

O legislador pretendeu igualmente estabelecer medidas no sentido 
de assegurar a atualização dos planos territoriais decorrente da 
elaboração, alteração ou revisão de programas especiais, 
estabelecendo, nomeadamente, que as medidas preventivas de 
garantia da elaboração, alteração ou revisão de programas 
especiais vigoram até à atualização do plano territorial, sem 
prejuízo do prazo de vigência e das demais condições de 
caducidade estabelecidas na lei. 
O artigo 51.º/3 do diploma consagra, no entanto, uma exceção 
para as situações em que a atualização do plano territorial se 
destine a salvaguardar situações de risco ou de especial 
fragilidade ambiental identificadas em programas territoriais. 
Nestes casos, por força do expresso afastamento da aplicação do 
n.º 6 do artigo 48.º do Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação (RJUE), as obras de construção, de alteração ou de 
ampliação que incidam sobre área abrangida por operações de 
loteamento licenciadas anteriormente terão de se conformar com 
as novas normas do plano territorial atualizado, não dependendo 
de prévia alteração da licença de loteamento. 
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f. Reclassificação do solo para a criação ou ampliação 
de áreas empresariais 
 

O presente diploma não descurou as recomendações da CNT, 
nomeadamente no que concerne à necessidade de prever a 
reclassificação, de solo rústico para solo urbano, por alteração ou 
revisão de plano territorial, para fins de instalação de atividades 
de natureza industrial, de armazenagem ou logística e os 
respetivos serviços de apoio – artigo 72.º/ 1 a 3 do RJIGT. 
Essa reclassificação do solo fica, todavia, sujeita à delimitação de 
uma unidade de execução e à garantia da provisão de 
infraestruturas e de serviços associados, mediante 
contratualização dos encargos urbanísticos e inscrição no 
programa de execução, nos planos de atividades e nos orçamentos 
municipais. 
 
 
As alterações ao RJIGT entraram em vigor no dia 1 de abril de 
2021, exceção feita para o artigo 199.º, n.º 2, do RJIGT, cujos 
efeitos retroagem a 9 de janeiro de 2021. 
 
O presente resumo não dispensa a consulta do texto integral do Decreto-Lei 
n.º 25/202, de 29 de março, não constituindo o mesmo aconselhamento 
jurídico. 
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