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CURSO BREVE: 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL E CONTROLO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 

 

OBJETIVOS: 

Conhecer o sistema de gestão territorial vigente em Portugal, nos termos instituídos 

pela Lei de Bases das Políticas Pública de Solos, Ordenamento do Território e 

Urbanismo (LBPSOTU) e pelo Regime Jurídido dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT); Conhecer os principais princípios inovadores em termos de gestão do 

território; Conhecer os instrumentos de gestão territorial existentes: Programas e 

Planos; Conhecer os âmbitos de intervenção administrativa no solo: nacional, 

regional, intermunicipal e municipal; Conhecer a relação entre os diversos IGTs, sua 

hierarquia e formas de vinculação; Perceber o controlo administrativo de operações 

urbanísticas, à luz do disposto no RJIGT e no Regime Jurídico da Edificação e 

Urbanização (RJUE); Conhecer as figuras de controlo administrativo urbanístico: 

licença, comunicação prévia e informação prévia; Conhecer as formas de reposição 

da legalidade urbanística; Conhecer os pressupostos e os procedimentos 

contraordenacionais urbanísticos; Adquirir uma perspetiva crítica sobre a temática. 

 

DESTINATÁRIOS:  

Juristas, arquitetos, engenheiros, ficais municipais, topógrafos, profissionais da área do 

planeamento urbanístico, titulares de cargos públicos, autarcas que pretendam 

adquirir ou aprofundar conhecimentos sobre Direito do Urbanismo. 

 

DURAÇÃO 

O curso terá a duração de 10 horas. 

 

 

PROGRAMA RESUMIDO 

1. Os Instrumentos de Gestão Territorial na Lei de Bases das Políticas Públicas de Solos, 

Ordenamento do Território e Urbanismo (LBPSOTU) e no Regime Jurídicos dos Instrumentos 

de Gestão Territorial (RJIGT);  
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1.1. Princípios inovadores na gestão territorial;  

1.2. Conceitos de programa e plano;  

1.3. Os níveis de intervenção administrativa8: nacional, regional, intermunicipal e municipal;  

1.4. Tipos de programas;  

1.5. Tipos de planos: o Plano Diretor, o Plano de Urbanização e o Plano de Pormenor;  

1.6. Funções e dinâmica dos IGT;  

1.7. Operações de classificação e qualificação do solo.  

2. O controlo administrativo de operações urbanísticas;  

2.1. Conformidade das operações urbanísticas com os IGT; Regime Jurídico da Urbanização 

e Edificação (RJUE);  

2.2. Tipos de operações urbanísticas - os conceitos do artigo 2º do RJUE;  

2.3. Operações urbanísticas sujeitas a licença;  

2.4. Operações urbanísticas sujeitas a comunicação prévia;  

2.5. O regime jurídico da licença;  

2.6. O regime jurídico da comunicação prévia;  

2.7. A informação prévia (PIP) e seus efeitos;  

2.8. Reposição da legalidade urbanística: embargo e demolição;  

2.9. Contraordenações urbanísticas e respetivo procedimento;  

3. Discussão e debate.  

 


