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NOTA PRÉVIA

Uma das disciplinas que integram o Curso de Pós-Graduação – agora desig-
nado Curso de Especialização – em Direito do Ordenamento, do Urbanismo 
e do Ambiente do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urba-
nismo e do Ambiente (CEDOUA), que tem como Associados Fundadores a 
Universidade de Coimbra, através da sua Faculdade de Direito, a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a Fundação para os Estudos 
e Formação nas Autarquias Locais (FEFAL), sucessora do antigo Centro de 
Estudos e Formação Autárquica (CEFA), é, desde há vários anos, o “Regime 
Jurídico dos Planos”.

Nos anos mais recentes da lecionação tem sido adotado, com algumas adap-
tações, determinadas partes do “Manual de Direito do Urbanismo, Volume I, 4ª 
Edição, Almedina, Coimbra, 2008”, da autoria de Fernando Alves Correia. Toda-
via, a desatualização desta obra, decorrente dos desenvolvimentos legislativos, 
doutrinários e jurisprudenciais entretanto ocorridos, bem como a necessi-
dade fornecer aos auditores do Curso de Especialização do CEDOUA umas 
“lições” facilmente acessíveis justificam a publicação da presente obra, com 
o título “Regime Jurídico dos Programas e dos Planos Territoriais”.

Para além deste objetivo da presente obra, pretende-se também submeter 
ao “tribunal” do público o julgamento das suas qualidades e dos seus defeitos. 
Como escreveu L. Cabral de Moncada, no Prefácio da 1ª Edição da sua 
obra Filosofia do Direito e do Estado, Vol. I, Parte Histórica, se as aulas “não são, 
nem devem ser, tribuna, púlpito, comício, também não podem nem devem 
ser tertúlia, colóquio secreto, nem menos ainda confessionário. O professor 
que tiver algum sentimento da sua responsabilidade deve ser o primeiro a 
desejar que o julguem”.
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A matéria do “Regime Jurídico dos Programas e dos Planos Territoriais”, 
na qual se inclui também a problemática da “Contratação Urbanística”, consti-
tuirá uma parte substancial do “Manual de Direito do Urbanismo”, que se estende, 
atualmente, por três volumes, e que carece de ser reformulado e atualizado.

Coimbra, setembro de 2021

Fernando Alves Correia
Jorge Alves Correia
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