
 

PROPOSTA DE LEI N.º 304/XII – PRIMEIRA ALTERAÇÃO À LEI N.º 86/95, DE 1 DE SETEMBRO – QUE APROVOU A LEI DE BASES DO 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – 

PARECER ANMP 

A Comissão de Agricultura e Mar solicita à Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) a emissão de 

parecer sobre o Projeto de Proposta de Lei n.º 304/XII que procede a uma alteração à Lei de bases do 

Desenvolvimento Agrário, aprovada pela Lei n.º 86/95, de 1 de Setembro -. 

I. ALGUMAS NOTAS GENÉRICAS RELATIVAS AO ARTICULADO 

O presente projeto de diploma visa alargar a possibilidade de reversão das terras para os anteriores proprietários 

ou herdeiros em situações em que a área expropriada se encontra desocupada, através de uma reformulação do 

n.º 1 do artigo 44.º da Lei n.º 86/95, normativo que estatui o direito dos anteriores proprietários ou dos respetivos 

herdeiros requererem a reversão das áreas expropriadas e nacionalizadas, no contexto da reforma agrária. 

II. ANÁLISE DO ARTICULADO 

Assim, de acordo com o articulado proposto para o artigo 44.º da Lei de Bases do Desenvolvimento Agrário, a 

reversão das áreas expropriadas e nacionalizadas ao abrigo das leis que estatuíram o redimensionamento das 

unidades de exploração, pode ocorrer - através de Portaria do Primeiro-ministro e do Ministro da Agricultura -, 

desde que se comprove que: 

1. Regressam à posse dos anteriores titulares ou dos seus herdeiros; ou 

2. No momento do pedido de reversão, não se encontrem em exploração por um terceiro, ao abrigo de um 

qualquer contrato de entrega para exploração celebrado entre o Estado e esse terceiro 

E ainda quando 

3. Encontrando-se a ser explorados por rendeiros, estes declarem não querer exercer o direito – de entrega - 

que lhes é conferido pelo Decreto-Lei n.º 349/91, de 19 de Setembro. 
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III. PROPOSTA DE ADITAMENTO 

Considera que ao n.º 2 do artigo 44.º deve ser aditada a referência “…aos descendentes diretos que continuem a 

exerce a atividade de rendeiros.” 

IV. POSIÇÃO ANMP 

Cotejado o exposto, a Associação Nacional de Municípios Portugueses nada tem a acrescentar ao projeto Lei 

apresentado. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES  

Coimbra, 12 de Maio de 2015 


